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W.H.Miirmann. CAD/CIM in aesthetic dentistry. CEREC 10
year anniversary symposium. 644 bl., geill. Berlijn: Quintessence Publishing Co.Ltd., 1996. Prijs £ 52.00. ISBN 387652
6531.
Ter gelegenheid van het feit dat precies tien jaar geleden de
eerste CEREC-inlay is geplaatst, werd in 1995 te Zurich onder
voorzitterschap van Werner H. M6rmann een symposium
georganiseerd, waarbij wetenschappelijke voordrachten, klinische demonstraties alsmede korte presentaties werden
gehouden met betrekking tot dit computersysteem.
Deze voordrachten en presentaties zijn — net als vijf jaar
geleden — gebundeld in een kloeke uitgave, waarbij opvallende
verschillen bestaan met de editie uit 1991: het aantal illustraties is fors uitgebreid, en dit keer van zeer goede kwaliteit.
Voorts zijn in deze uitgave illustraties in kleur opgenomen.
Ten slotte is opmerkelijk dat de wetenschappelijke vertegenwoordigers, die op dit symposium hun voordrachten hielden,
ditmaal ook van buiten de Europese grenzen afkomstig waren,
zodat de bijeenkomst een internationaal karakter had.
De voordrachten zijn in de volgorde waarop ze werden
gepresenteerd in het boek afgedrukt, hetgeen ten koste gaat
van de overzichtelijkheid, maar daar staat tegenover dat alle
aspecten die betrekking hebben op het vervaardigen, het
plaatsen en het afwerken van de keramische inlay (niet alleen
van de CEREC-inlay, maar eveneens van de via alternatieve
wijzen gefreesde keramiekinlay) in deze uitgave de revue passeren. Het zal geen verbazing wekken dat aan het in september
1994 geïntroduceerde CEREC-2 systeem volop aandacht
wordt besteed, alsmede aan de nieuwe ontwikkelingen die
thans in gang zijn gezet om met het CEREC-2 systeem volledige kronen te kunnen vervaardigen. Significant hierbij is het
grote aantal bijdragen van MSrmann (de uitvinder van de
CEREC) zelf aan deze uitgave.
Deze bundeling van publicaties en voordrachten is belangwekkend voor wetenschappelijk geïnteresseerde tandartsen
die het CEREC systeem in hun praktijk toepassen, of voor
wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van de adhesieve tandheelkunde met behulp van keramiek.
L.M. Strengholt, Bloemendaal
P.A. van Damme. Subperiosteal palatal soft tissue expansion.
An experimental study in growing domestic cats. 199 bl. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1996. Academisch
proefschrift. ISBN 90 9009954 9.
Weefselexpansie werd voor het eerst toegepast in de jaren vijftig en nam een vlucht in de jaren zeventig en latere jaren met
toepassingen in de borstreconstructie, bij de behandeling van
brandwonden, kaalhoofdigheid, en vele andere afwijkingen.
De toepassing in de schisischirurgie is nieuw en werd daartoe
door Van Damme et al. dierexperimenteel getest. Een gedegen
wetenschappelijk onderzoek, neergelegd in een fraai geïllustreerd proefschrift.
Het proefschrift geeft in tien hoofdstukken antwoord op verschillende vragen, waaronder: Is er sprake van echte weefselwinst? Wat zijn de effecten op groei en ontwikkeling van de
omgevende structuren? En: wat doet het littekenweefsel ertoe?
De conclusies zijn dat behalve het ontstaan van een fibreus
kapsel rond de tissue expander, geen echte weefselwinst maar
voornamelijk oprekking van het weefsel plaatsvindt, en dat de
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groei en de ontwikkeling van het palatum en het dento-maxillofaciale complex tijdens de actieve weefselexpansie significant vertraagd zijn. Er treedt na de verwijdering van de tissue expander
weliswaar vooral groeiversnelling op
in het verlittekend weefsel, maar de ,SI#OPERtOSTf:i(L PALATAL-SOPT ~
~ 4Ex+diL5itf1.
vraag of sprake is van echte inhaal•
groei kan door de korte follow-up niet
worden beantwoord. Het is derhalve
niet verantwoord deze techniek aan te
wenden voor jonge, nog groeiende
schisispatiëntjes. Wel kan deze techniek worden toegepast ter vergemakkelijking van het sluiten van palatinale
defecten en oro-nasale communicaties bij volwassen patiënten.
Punten van kritiek zijn het ontbreken van histomorfometrie, de rapportage van slechts één klinische casus en de herhaling van
inleiding en materiaal en methoden in de verschillende hoofdstukken, hetgeen echter inherent is aan een proefschrift op basis
van publicaties in (internationale, hard-core) tijdschriften.
Ondanks de negatieve conclusie voor de toepassing van
deze techniek bij groeiende kinderen en de kritische noten is
het een bondige weergave van een waardevol onderzoek met
daarenboven een uitgebreid up-to-date literatuuroverzicht
van weefselexpansie in het hoofd-halsgebied. Het proefschrift
is derhalve aan te bevelen voor de geïnteresseerde tandarts
algemeen-practicus, orthodontist, kaakchirurg, plastisch-chirurg, en andere leden van schisis(onderzoeks)teams.
J.H.A. van Rappard, Eindhoven

M. Schwartz, I.B. Lamster, J.B. Fine. Clinical guide to periodontics. 214 bl., geïll. Philadelphia: W.B. Saunders Company,
1995. Prijs £ 23.00. ISBN 0 7216 4823 1.
De auteurs hebben met dit boek voor ogen de algemeen-practici, de tandheelkundige studenten en de mondhygiënisten een
overzicht te geven van de algemeen aanvaarde concepten, basisprincipes en behandelingstechnieken van parodontale ziekten.
Tevens willen zij aanwijzingen geven voor het adequaat laten
uitvoeren van parodontale behandelingen door de algemeenpracticus. Het boek is onderverdeeld in drie delen. Deel één
(vijf hoofdstukken) beschrijft de `moderne parodontologie'. In
vogelvlucht komen aan de orde: de classificatie van parodontale
aandoeningen bij kinderen en volwassenen, en parodontale
aandoeningen bij volwassenen ouder dan 65 jaar.
Deel twee is gewijd aan het verzamelen van voor de parodontologie relevante gegevens, de diagnose, de prognose en de
behandelingsplanning. In negen hoofdstukken komen veelal
algemeen aanvaarde en reeds bekende principes en methoden
aan-de orde. In hoofdstuk dertien staan de schrijvers vier bladzijden stil bij de verwijzing naar de tandarts-parodontoloog.
Deel drie behandelt in twaalf korte hoofdstukken de
behandeling van patiënten met parodontale problemen.
Het boek kan worden gezien als een handig naslagwerk
voor de algemeen-practicus die zijn parodontaal functioneren
wil toetsen, maar heeft voor de tandarts met adequate kennis
op het gebied van de parodontologie op algemeen praktisch
niveau geen toegevoegde waarde.
R.W.R. Steures, Tilburg
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A.P.Nauta, H.H.M. Meester. Infectierisico's door besmet
bloed. Praktijkgidsen arbeidshygiëne. 51 bl., geill. Amsterdam:
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden, 1995. Prijs
149,50. ISBN 90 6365 107 4.
Deze `Praktijkgids arbeidshygiëne' is geschreven voor werkgevers en werknemers die door preventieve maatregelen
beschermd dienen te worden tegen prikongevallen en contact
met bloed. De gids is breed opgezet, omdat niet alleen de situaties in de gezondheidszorg maar tevens die bij andere risicolopende beroepsgroepen (politie, gevangenispersoneel, hulpverleners, afvalverwerkers) worden beschouwd.
In helder geformuleerde taal worden de beroepsrisico's voor
hepatitis B, C en AIDS (voornamelijk bij prikongevallen)
beschreven en ook zo goed mogelijk gekwantificeerd. Vervolgens wordt de Nederlandse wetgeving beschouwd (Besluit Biologische Agentia en de ARBO-wet) en de verplichtingen die
daaruit voortvloeien. Het preventiebeleid, de maatregelen en de
protocollen komen uitvoerig aan de orde, alsmede de procedures die na een daadwerkelijk prikongeval genomen kunnen of
moeten worden.
Aangezien de adviezen in deze gids gebaseerd zijn op de
adviezen van de Werkgroep Infectiepreventie en de Werkgroep
Bedrijfsartsen in Instellingen voor Gezondheidszorg, is er voor
de tandarts weinig nieuws te vinden. Waar sprake is van een, uit
de aard der zaak onvermijdelijke, ambtelijk administratieve aanpak wil dat wel eens tot irritatie leiden. Anderzijds is de zeer heldere taal en de jargonloze uitleg wellicht een aanwinst voor nog
niet gemotiveerden. De gids is wel, zoals ook de andere gidsen
uit de serie, onbegrijpelijk en onredelijk duur.
W.R. Moorer, Amsterdam

H.J. Jansen. The periodontal microflora as a protein-dependent
anaerobic degradation system. 127 bl. Nijmegen: Katholieke
Universiteit Nijmegen, 1996. Academisch proefschrift. ISBN 90
9009321 4.

In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de
afbraak van serum-eiwitten, in het bijzonder de immuunglobulinen, door bacteriën uit de subgingivale pocket. De reden voor
deze onderzoekskeuze is onder meer,
dat in de pocket een rijkdom aanwezig
is van serum-eiwitten, maar dat toch
maar een gering aantal bacteriesoorten
uit de pocket in staat is deze serumeiwitten af te breken. Uit deze afbraak
van serum- eiwitten ontstaan echter
kleiner polypeptiden, die wel door
grote aantallen andere bacteriën kunnen worden afgebroken en worden
gebruikt voor hun groei en vermeerdering. De bacteriën die in staat zijn tot
afbraak van deze serum-eiwitten spelen derhalve een sleutelrol in de ecologie van de tandplaque, want door hun
`voorwerk' stellen zij grote groepen andere bacteriën in staat zich
in dat milieu te handhaven. De gedachte hierachter is dat parodontale infecties polymicrobieel van aard zijn en dat deze bacteriën door afbraak van immuunglobulinen een belangrijke rol
spelen doordat zij ten eerste het afweersysteem van de gastheer
verstoren en ten tweede doordat zij tegelijkertijd voedingsstoffen produceren voor de parodontale microflora.
In totaal worden zes verschillende orale bacteriesoorten
genoemd die in staat zijn tot het afbreken van immuunglobulinen. Slechts twee soorten, Porphyromonas gingivalis en Prevotel240

la intermedia, zijn in staat tot een volledige afbraak van alle drie
onderzochte immuunglobulinen: IgG, IgA en IgM. In een aantal
onderzoeken wordt vervolgens de proteolytische activiteit van
een aantal bacteriën ten opzichte van humaan immuunglobuline G nader onderzocht. Hieruit blijkt dat een aantal bacteriën
over meerdere proteasen beschikt, die alle in staat zijn hetzelfde
immuunglobuline af te breken.
Uit een studie naar de samenstelling van de microflora in zestien kaakabcessen blijkt dat deze in twee groepen uiteen valt:
abcessen met hoge concentraties bacteriën en abcessen met lage
concentraties. In de groep met de hoge concentraties zijn de bacteriën in staat in hoge mate immuunglobulinen af te breken, terwijl in de andere groep abcessen de bacteriën nauwelijks of
helemaal niet in staat zijn immuunglobulinen af te breken. Deze
bevindingen duiden erop dat de mogelijkheid om immuunglobulinen af te breken in belangrijke mate de groei van bacteriën in
abcessen bepaalt. Ten slotte bediscussieert de auteur de mogelijkheid om proteaseremmers in te zetten bij de bestrijding van
parodontale infecties.
Dit proefschrift is helder geschreven en bevat voor de tandarts-onderzoeker erg veel interessante informatie op het gebied
van de microbiologie. De tandarts algemeen-practicus zal echter
weinig in dit proefschrift vinden dat voor hem direct in de praktijk te gebruiken is.

J. de Graaff, Amsterdam

H. Tsuda. Micro-raman spectroscopy in dental research: a
study on enamel, dentine, hydoxyapatite and calculus. 211 bl.,
géill. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 1996. Acade-

misch proefschrift.
Identificatie van atoombindingen is mogelijk met de methode
van micro-ramanspectroscopie, waarbij veranderingen van licht
— veroorzaakt door het trillen van atomen — worden gemeten.
Met deze methode kan de samenstelling van glazuur, dentine en
tandsteen worden onderzocht. Een voordeel boven meer conventionele, chemische methoden is dat een heel klein gebiedje (5
tm) onderzocht kan worden. Vooralsnog betreft het een laboratoriumopstelling.
In het proefschrift worden toepassingsmogelijkheden bestudeerd en de methode wordt gevalideerd. Voor een groot deel is
het proefschrift voer voor fysici, maar er worden ook tandheelkundig relevante problemen behandeld, zoals de hoeveelheid
CaF2 na een lokale fluoride-applicatie met APF, de minerale
samenstelling van ouder wordend tandsteen en de verschillen
tussen glazuur en dentine.
Als elementen behandeld worden met een fluoride-oplossing
zal een gedeelte neerslaan als CaF2, een soort fluoridereservoir
dat langdurig kleine hoeveelheden fluoride afstaat aan de omgeving. In het onderzoek werd een CaF2-neerslag na een APFbehandeling aangetoond, maar het werd duidelijk dat er geen
puur CaF2 maar een CaF2 achtig materiaal was neergeslagen.
Uit het onderzoek naar de samenstelling van tandsteen van
verschillende ouderdom bleek met de micro-ramanspectroscoopmethode weinig verschil in de spectra van tandsteen van
verschillende ouderdom. Deze resultaten weken nogal af van de
verwachte. Immers met andere methoden, zoals röntgendiffractie, is al aangetoond dat het mineraal in tandsteen verandert
naarmate het ouder wordt. Mogelijk was het samenvoegen van
de monsters debet aan de afwijkende resultaten van het onderhavige onderzoek. Ook werd aangetoond dat de samenstelling
van het tandsteen aan het grensvlak met de mondholte of met
het dentine gelijk was.
Wat betreft de samenstelling van dentine toonde de microramanspectroscopie aan dat het hydroxylapatiet veel CO,' en
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HPO42- bevat, hetgeen het mineraal meer oplosbaar maakt. Er
kon geen verschil worden aangetoond tussen kroon- en worteldentine. Behandeling van dentine met NaOCI deed de hoeveelheid CO32 toenemen, dat weer verwijderd kon worden door een
fluoridebehandeling, hetgeen suggereert dat het CO32 alleen op
of in het oppervlak geadsorbeerd was. Het laatste onderzoek
bestudeerde de oriëntatie van glazuurkristallieten aan het glazuuroppervlak. Deze bleken met hun lengteas loodrecht op het
buitenoppervlak te staan.
De waarde van dit proefschrift is vooral de beschrijving van
de mogelijkheden van de micro-ramanspectroscopie. Het voordeel van deze methode is dat zij niet destructief is, waardoor longitudinaal onderzoek mogelijk wordt. Wat betreft de
tandheelkundige vragen heeft dit proefschrift niet veel nieuws.
Maar dat kan de micro-ramanspectroscopie ons misschien nog
wel brengen, wanneer de methode verder verfijnd is en mogelijk
geschikt is voor gebruik in de mond.
C. van Loveren, Amsterdam

A. Schroeder, D. Sutter, D. Buser, G. Krekeler. Oral Implantology. Basics, ITI Hollow cylinder system. 2e herziene druk. 510
bl., geill. New York: Georg Thieme Verlag, 1996. Prijs DM/Sfr
52,00. ISBN 2 13 744302 4.
In dit boekwerk worden de principes van de hedendaagse
implantologie en de toepassing en de mogelijkheden van het ITI
Bonefit-implantaat belicht. Het betreft een tweede herziene
druk, vertaald in het Engels. Een groot aantal auteurs leverden
een bijdrage, die zich steeds toespitst op hun achtergrond en
daardoor soms erg detaillistisch overkomt. Het boek is rijk voorzien van
keurig fotomateriaal en overzichtelijke illustraties. Eigenlijk is het geen
boek, maar een pocket en het leest
ook als zodanig: makkelijk en in één
keer uit. Dit komt mede door de logische opbouw, de vele illustraties en de
beperkte paginagrootte, waarbij in dit
boek — in tegenstelling tot andere uitgaven — basisprincipes als de eigenschappen en de karakteristieken van
het te implanteren materiaal en de
reacties van bot en weke delen, overzichtelijk worden uiteengezet. Theoretische achtergronden en klinische toepassingen wisselen elkaar
goed af. Een uitgebreid hoofdstuk over de voor de implantologie
relevante anatomische structuren en hun innervatie gaat aan de
klinische toepassingen vooraf, zoals dat hoort.
Uiteraard worden de diverse typen implantaten die het ITI
Bonefit-systeem rijk is, hun indicatiegebieden, de verschillende
suprastructuurcomponenten en de wijze waarop de implantaten
worden ingebracht en prothetisch worden verzorgd, uitgebreid
besproken. Niet onvernoemd mag blijven dat in dit boek niet
voorbij wordt gegaan aan de pre-implantologische diagnostiek,
de handelingen vooraf en de nazorg en de behandeling van eventuele peri-implantaire problemen en overige complicaties achteraf.
Een ieder die gebruikmaakt van het ITI Bonefit-implantaat of
de kans loopt met patiënten met dit implantaattype te worden
geconfronteerd, zou dit handzame boekje — of de vorige editie —
in huis (of de praktijk) moeten hebben, als naslagwerk of als
informatiemateriaal voor patiënten. Wel is het zo dat ten
opzichte van de eerste editie (januari 1990) de principes en de
beginselen van de implantologie niet dermate veranderd zijn dat
daarmee anno 1996 ook een compleet nieuwe uitgave verschijnt.
Ned Tijdschr Tandheelkd 104 (1997) juni

Echter, veranderingen en uitbreidingen van het ITI-systeem in
die periode rechtvaardigen aanschaf ervan wel, al is het alleen
maar dat zo uw systeeminformatie weer compleet en up-to-date
is.
M.S. Cune, Maarssen

G. Koch, T. Bergendal, S. Kvint, U-B. Johansson. Consensus
conference on oral implants in young patients. 162 bl. geïll.
Stockholm: FSrlagshuset Gothia AB, 1996. Prijs SEK 250,00.
ISBN 91 7205 044 6.
Zijn permucosale implantaten een beter alternatief dan conventionele prothetiek en/of orthodontie indien kinderen en adolescenten (tot achttien jaar) elementen missen ten gevolge van
trauma of elementen missen als uiting van een aangeboren
afwijking (oligodontie)? Met deze vraag als uitgangspunt werd
een aantal Scandinavische experts op het gebied van osseointegratie, chirurgie, prothetiek en kindertandheelkunde uitgenodigd om te participeren in een tweedaagse workshop. Dit boek is
een verslag van de in 1995 gehouden workshop met als afsluiting
een aantal `consensus statements'.
In een zevental werkdocumenten wordt heel nauwkeurig een
overzicht gegeven van alle aspecten die een rol spelen: epidemiologie, syndromen met als afwijking oligodontie, traumatologie,
psychologische en ethische aspecten met betrekking tot kinderen
en adolescenten, biologische principes, groei en ontwikkeling
van het tand-kaakstelsel en klinische aspecten van conventionele
prothetiek, autotransplantatie, orthodontie en implantologie.
Aan het eind van het boek worden een zestal vragen geformuleerd, die als basis dienen voor de `consensus statements'.
Kort en onvolledig samengevat komt men tot de volgende conclusies: 1. osseointegratie bij kinderen is mogelijk; 2. het einde
van de skeletale groei moet bereikt of bijna bereikt zijn; 3. in
geval van anodontie kan het raadzaam zijn reeds op veel jongere
leeftijd implantaten toe te passen in combinatie met overkappingsprothetiek; 4. multidisciplinaire benadering bij oligodontie.
In de eerste plaats is het boek een sterk voorbeeld van hoe een
`consensus meeting' efficiënt wordt opgezet, waardoor een zo
optimaal mogelijk resultaat is te bereiken. Vervolgens is de verslaglegging en de uitkomst zo duidelijk dat het ongetwijfeld
internationaal als leidraad zal dienen bij de indicatie voor
implantaten bij kinderen en adolescenten. Het wetenschappelijk
karakter van de werkdocumenten geeft, op grond van de literatuur, tevens een uitstekend overzicht van de huidige kennis in
het hele vakgebied.
Het boek wordt ten zeerste aanbevolen voor tandartsen in
centra voor bijzondere tandheelkunde en voor kaakchirurgen en
tandartsen die deel uitmaken van actieve implantologie-studieclubs.
H.J.A. Meijer, Groningen
F.P.G.M. van der Linden. Orthodontie met vaste apparatuur.
555 bl., geïll. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1996.
Prijs f 259,00. ISBN 90 313 1689 X.
In deze zeer verzorgde uitgave worden uitgebreid gedocumenteerde orthodontische behandelingen met volledige vaste apparatuur van dertig patiënten beschreven. Het boek is qua opzet en
indeling te vergelijken met het voorgaande werk van deze
auteur: `Orthodontie in de praktijk'. Het verloop en de langetermijnresultaten van de behandelingen worden geïllustreerd met
behulp van talloze foto's. Er worden niet alleen geslaagde geval241
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len, maar ook een aantal mislukte behandelingen gepresenteerd.
De patiënten zijn tien tot 25 jaar na beëindiging van de behandeling gevolgd.
De hoofdstukken zijn achtereenvolgens gewijd aan behandelingen van patiënten met klasse I-, klasse II/1- en klasse II/2afwijkingen. Behandelingen van schisispatiënten, klasse
III-afwijkingen en osteotomiepatiënten komen in het boek niet aan bod.
De behandelingen zijn uitgevoerd
volgens de destijds gangbare technieken. De gebruikte behandelingstechnieken voor vaste apparatuur worden
in het boek slechts summier beschreven, omdat deze inmiddels grotendeels zijn achterhaald. Bij sommige
patiënten verliep de behandeling
anders dan tevoren was verwacht en
werd het oorspronkelijke plan tijdens
de behandeling bijgesteld.
Elk hoofdstuk eindigt met een
nabeschouwing, waarin wordt ingegaan op de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij het
selecteren van de wijze van behandelen. Hierin worden vele
praktische tips en bruikbare klinische raadgevingen verstrekt.
Zo wordt onder meer ingegaan op het toepassen van cervicale en
pariëtale headgears bij open beten, het strategisch extraheren
van gebitselementen en het verminderen van de overdekking
van de bovensnijtanden door de onderlip bij klasse II/2-patiënten. Ook wordt aandacht besteed aan factoren die aanleiding
hebben gegeven tot het mislukken van behandelingen. In dit
verband moet erop gewezen worden dat telkens weer uit de
gepresenteerde documentatie blijkt dat er tijdens het volwassen
leven nog vrij grote veranderingen als gevolg van groei en ouder
worden plaatsvinden. Toch zijn de getoonde langetermijnresultaten in het algemeen zeer bevredigend.
Het boek geeft een buitengewoon goed overzicht van de
behandelingsmogelijkheden met vaste apparatuur. De gepresenteerde documentatie laat duidelijk zien wat men van de behandelingen op lange termijn kan verwachten. Dit fraai
geïllustreerde boek kan worden aanbevolen aan een ieder die
geïnteresseerd is in orthodontie en vaste apparatuur.
H.J. Remmelink, Almelo

F.P.G.M. van der Linden. Practical dentofacial orthopedics. 696
bl., geill. Londen: Quintessence Publishing Co. Ltd., 1996. Prijs
£ 80.00. ISBN 1 85097 041 6.
Deze lijvige paperback is de Engelse versie van het bekende
Nederlandse boek `Orthodontie in de praktijk', dat eerder in dit
tijdschrift werd besproken (1992; 99: 347). Voor de inhoud van
deze nieuwe uitgave kan dan ook verwezen worden naar deze
bespreking. Aan de literatuurlijst van de Engelse editie zijn nog
enkele recente referenties toegevoegd.
Voor iedereen die in orthodontie is geïnteresseerd, bevat dit
voortreffelijke boek een schat aan informatie.
H.J. Remmelink, Almelo

G. Seifert, red. Oral pathology. Actual diagnostic and prognostic aspects. 244 bl., geill. Berlijn: Springer-Verlag, 1996. Prijs
f 307,40. ISBN 3 540 60987 3.
'Oral pathology' omvat een achttal hoofdstukken, waarin vooral
veel nieuwe wetenschappelijke informatie met klinische relevan242

tie wordt gepresenteerd. Het eerste hoofdstuk betreft de groep
mucocutane afwijkingen, waarin onder andere pemphigus vulgaris, erythema multiforme en lichen planus aan bod komen.
Hoofdstuk 2 bestrijkt de rol van virussen, die bij diverse afwijkingen in de mond een rol kunnen spelen. In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op mondaandoeningen bij HIV-infectie
terwijl hoofdstuk 4 geheel is gewijd aan het in de mond soms
voorkomende non-Hodgkin lymfoom.
De betekenis van proliferatiemerkers bij mondaandoeningen
komt ter sprake in hoofdstuk 5, terwijl in hoofdstuk 6 over de
betekenis van het suppressor-eiwit p53 in mondtumoren wordt
geschreven door de Utrechtse hoogleraar P.J. Slootweg. De
hoofdstukken 7 en 8 zijn gewijd aan genoom-instabiliteit in
hoofd-halskanker, respectievelijk aan oncogenen en groeifactorreceptoren als diagnostische en prognostische merkers in mondkanker en voorstadia.
Het zal duidelijk zijn, dat het zeer goed leesbare en bijzonder
verzorgd uitgegeven 'Oral pathology' niet primair voor de tandarts algemeen-practicus is bedoeld. Anderzijds is het fascinerend
om te zien welke wetenschappelijke ontwikkelingen zich op het
gebied van aandoeningen in en rond de mond voordoen, ontwikkelingen die uiteindelijk zullen resulteren in direct in de
praktijk toepasbare kennis op het gebied van diagnostiek,
behandeling en preventie van onder andere mondkanker
I. van der Waal, Amsterdam
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