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Cariologie
Natriumfluoride actiever dan natriummonofluorofosfaat?
De werkzaamheid van actieve ingrediënten in tandpasta's en
spoelmiddelen hangt mede af van de verblijftijd van de ingrediënten in de mond. Deze verschilt niet alleen tussen de verschillende ingrediënten maar verschilt ook van plaats tot
plaats in de mond. In het onderhavige onderzoek werd bestudeerd hoe lang fluoride op verschillende plaatsen in de mond
achterblijft na het spoelen met 0,1 % fluoride als natriumfluoride (NaF) of als natriummonofluorofosfaat (MFP). Na het
spoelen met de oplossingen werd gedurende 60 minuten de
fluorideconcentratie van het speeksel gemeten.
De maximale fluorideconcentratie na het spoelen met NaF
was 13 keer groter dan na het spoelen met MFP. De totale hoeveelheid fluoride die in de 60 minuten in het speeksel werd
teruggevonden, was 5% van de hoeveelheid fluoride in de
spoelvloeistof voor de NaF en minder dan 1% voor de MFP.
Ook in de plaquevloeistof was de fluorideconcentratie hoger
na het spoelen met NaF dan met MFP. De meeste fluoride
werd teruggevonden in de tandplaque van de centrale bovenincisieven, minder bij de ondermolaren, nog minder bij de
bovenmolaren en het minst bij de onderincisieven. Drie uur
na het spoelen was de fluorideconcentratie in de tandplaque
nog steeds verhoogd ten opzichte van het uitgangsniveau.
De auteurs suggereren dat de verschillen tussen NaF en
MFP consequenties hebben voor de effectiviteit van de respectievelijke spoelmiddelen. Klinisch onderzoek ondersteunt
deze suggestie echter (nog) niet.

Bron
Ekstrand J. Fluoride in plaque fluid and saliva after NaF or
MFP rinses. Eur J Oral Sci 1997; 105: 478-484.
C. van Loveren, Amsterdam

Verdwijnen klachten na het stoppen van drinkwaterfluoridering?
Tegenstanders van fluoride schermen met allerlei gezondheidsklachten die zouden ontstaan door het gebruik van fluoride. Wanneer fluoridering van drinkwater wordt ingevoerd
of wordt stopgezet, doet zich de gelegenheid voor om associaties tussen klachten en het fluoridegebruik te onderzoeken.
In Kuopio (Finland) werd de drinkwaterfluoridering 1
maand eerder beëindigd dan publiekelijk was aangekondigd.
In deze maand werd aan 1000 personen een vragenlijst toegeNed Tijdschr Tandheelkd 105 (1998) juli

stuurd over gezondheidsproblemen. Dezelfde vragenlijst werd
aan 1000 andere personen toegestuurd in de maand na de officiële beëindiging van de drinkwaterfluoridering. Drie maanden later ontvingen alle 2000 personen nogmaals de
vragenlijst.
Noch het percentage respondenten met 2 of meer klachten
noch het gemiddelde aantal klachten per respondent verschilde in de laatste maand van de drinkwaterfluoridering en de
maand daarna. Drie maanden na afschaffing van de drinkwaterfluoridering was voor beide groepen het percentage
respondenten met 2 of meer klachten en het gemiddelde aantal klachten per respondent afgenomen. De afname betrof
klachten over eczeem, jeuk en droogheid van de huid.
De auteurs concluderen dat de afname van klachten vooral
het gevolg was van een psychologisch effect en niet van een
biologisch effect van afschaffing van de drinkwaterfluoridering.
Bron
Lamberg M, Hausen H, Vartiainen T. Symptoms experienced
during periods of actual and supposed water fluoridation.
Community Dent Oral Epidemiol 1997; 25: 291-295.
C. van Loveren, Amsterdam

Restauratieve tandheelkunde
Speekselverontreiniging en hechtsterkte
Een geëtst tandweefseloppervlak dat met speeksel is verontreinigd, moet opnieuw worden geëtst. Dat is althans de erkende
procedure, gebaseerd op hechtsterktebepalingen met klassieke
adhesieven. Welk effect speeksel heeft bij gebruik van de nieuwe primer-adhesiefcombinaties moet nog worden vastgesteld.
Een laboratoriumonderzoek had ten doel de hechtsterkte
aan tandweefsel te bepalen van enkele van deze producten, al
of niet na verontreiniging met speeksel. Aan glazuur- en dentinemonsters werden composietcilinders gehecht (Z100 van
3M), waarvoor de volgende primer-adhesiefcombinaties werden gebruikt: Prime & Bond 2.1 (van Caulk/Dentsply), One
Step (van Bisco), Tenure Quick (van Den-Mat) en Syntac
Single Component (van Vivadent). In groep 1 werden glazuur
en dentine 15 sec. geëtst, in groep 2 werd het geëtste oppervlak
20 sec. met speeksel bedekt en daarna afgeveegd, en in groep 3
werd het met speeksel verontreinigde oppervlak met water
schoongespoeld.
De resultaten van de hechtsterktebepalingen zijn weergegeven in de afbeelding. Daaruit blijkt dat speekselcontaminatie,
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afschuifsterkte (MPa)

glazuur UM groep 1 dentine
groep 1
O groep 2 I= spreiding
® groep 2
groep 3
® groep 3

P6B xl

Afb. Afschuifsterkte van composiet, gehecht met 4 primer-adhesiefcombi

werd eveneens 60 sec. aangehouden; deze elementen werden
na 2 à 3 maanden geëxtraheerd. De groepen 4 en 5 betroffen
hechting aan het vlakgeslepen deel van de vestibulaire vlakken, waarbij eveneens inwerkingstijden van respectievelijk 30
sec. en 60 sec. werden toegepast. De elementen van de groepen
1, 2 en 3 werden onderworpen aan lekproeven en daarna in de
asrichting doorgezaagd. Microlekkage werd gescoord op een
driepuntsschaal (zie afb.).
De resultaten zijn weergegeven in de tabel, voor zover het
lekkage langs de cervicale outline in het worteldentine betreft.
De elementen van de groepen 4 en 5 werden in de asrichting
gespleten en daarna ontkalkt, zodat de verbinding tussen
kunststof en tandweefsel kon worden bestudeerd. Daarbij
kwam aan het licht dat deze verbinding in groep 5 superieur
was ten opzichte van die in groep 4.
De auteurs concluderen dat een inwerkingstijd van 60 sec.
de voorkeur heeft.

naties.

Bron

al of niet gevolgd door schoonspoelen, geen effect had, met
uitzondering van Syntac SC in groep 2. De auteurs zijn van
mening dat de klinische praktijk van opnieuw etsen na verontreiniging met speeksel heroverweging verdient.

Ferrari M, Manocci F, Vichi A, e.a. Effect of two etching times
on the sealing ability of Clearfil Liner Bond 2 in class V restorations. Am J Dent 1997; 10: 66-70.
Ch. Penning, Leidschendam

Bron
El-Kalla IH, Garcia-Godoy F. Saliva contamination and bond
strength of single-bottle adhesives to enamel and dentin. Am J
Dent 1997; 10: 83-87.
Ch. Penning, Leidschendam

Evaluatie van een zelfetsend impregneermiddel
Vermindering van het aantal
stappen bij de composiethechttechniek kan worden
bereikt met een primer-adhesiefcombinatie maar ook met
een combinatie van primer en
conditioneringsmiddel:
het
zelfetsende impregneermiddel.
Zo een middel is Clearfil Liner
Bond 2 (van Kuraray).
Een gecombineerd laboratoriumonderzoek en klinisch
onderzoek had ten doel het
effect te bepalen van de inwerkingstijd van dit product op de Lekscores.
microlekkage en op de vorming van de hybride laag. Wigvormige cervicale preparaties
(zie afb.) werden gemaakt in geëxtraheerde elementen en bij
patiënten. Na applicatie van het impregneermiddel werd een
laagje adhesief aangebracht, waarna restauratie volgde met
AP.X (van De Trey). De inwerkingstijd van de primer bedroeg
in groep 1 30 sec.(in overeenstemming met het voorschrift
van de fabrikant) en in groep 2 60 sec. In groep 3 (patiënten)
Tabel. Microlekkage langs de cervicale outline

Groep

Inwerkingstijd

Lekscore
0

1

2

1

30 sec. in vitro

6

2

2

2

60 sec. in vitro

9

1

0

3

60 sec. in vivo

8

2

0
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Pulpareacties op compomeren
Pulpa-irritatie door vulmaterialen wordt niet veroorzaakt
door toxische bestanddelen van de materialen maar door bacteriële verontreiniging ten gevolge van microlekkage. Een
onderzoek bij proefdieren had ten doel vast te stellen in hoeverre het gebruik van compomeren kan leiden tot pulpa-irritatie.
Klasse V-preparaties werden gerestaureerd met Compoglass (van Ivoclar/Vivadent), Compoglass voorafgegaan door
etsen met 37% fosforzuur, Dyract (van De Trey/Dentsply) of
zinkoxide-eugenol (IRM van LD Caulk). Na perioden van 7,
27 of 90 dagen werden de elementen geëxtraheerd, ontkalkt en
in coupes gesneden. Na histologische kleuring werden ontstekingsreacties en bacteriële contaminatie gescoord, beide op
een vierpuntsschaal.
Tabel. Pulpareacties op compomeren in klasse V-preparaties.
fire

Bacteriën
1
2
3

Dagen

Ontsteking

in situ

1

2

3

4

Compoglass

7
27
90

9
3
5

2
7
5

0
0
0

0
0
0

5
0
1

6
10
6

0
0
2

0
0
1

Etsen +
Compoglass

7
27
90

4
5
8

5
4
2

0
1
0

0
0
0

3
1
2

4
5
3

2
4
5

0
0
0

Dyract

7
27
90

9
7
7

0
1
2

1
2
0

0
0
0

7
7
3

2
2
6

1
1
0

0
0
0

IRM

7
27
90

10
8
8

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10
8
8

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4

De resultaten zijn weergegeven in de tabel. Daaruit blijkt een
positieve correlatie tussen bacteriële contaminatie en ontstekingsreacties van de pulpa. Het al of niet etsen van het dentine leidde niet tot een verschil in pulpareacties, hetgeen wijst
op onschadelijkheid van de etsmethode. Een bacteriedichte
afsluiting is met compomeren blijkbaar niet verzekerd.
Ned Tijdschr Tandheelkd 105 (1998) juli
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Bron
Tarim B, Hafez AA, Suzuki SH, e.a. Biocompatibility of cornpomer restorative systems on nonexposed dental pulps of primate teeth. Oper Dent 1997; 22: 149-158.
Ch. Penning, Leidschendam

Endodontologie
Uiteenvallen van endodontische cementen in water
Bij het op langere termijn zo goed mogelijk bacterie-dicht vullen
van het wortelkanaal, is de chemische stabiliteit van het cemeht
dat bij dit vullen wordt gebruikt van groot belang. In het onderhavige onderzoek werd zowel kwantitatief als kwalitatief gekeken naar de desintegratie van 3 endodontische cementen.
Allereerst werden gestandaardiseerde hoeveelheden KetacEndo (van Espe), TubliSeal (van Kerr) en AH26 (van De Trey
Dentsply) volgens de gebruiksaanwijzing aangemaakt. Na verharding in gestandaardiseerde vormen werden 3 monsters per
cement gewogen en vervolgens in water bewaard. Na 2, 7 en 45
dagen werden deze, na droging, opnieuw gewogen. De afname
in gewicht werd hierbij beschouwd als een maat voor de hoeveelheid cement die in oplossing was gegaan. Vervolgens werden 3 groepen van 5 tubes met de verschillende cementen
gevuld en bij een 10 x vergroting gefotografeerd. Daarna werden de tubes met het open einde in water gedompeld en na 2, 7
en 45 dagen opnieuw gefotografeerd bij een 10 x vergroting.
Bij het wegen van de monsters werden geen significante
verschillen tussen de verschillende cementen gevonden. Wel
bleek er een duidelijke invloed van de tijdsperiode: het oplossen van cementmateriaal verliep minder snel naarmate meer
tijd verstreek, met andere woorden: het meeste oplossen vond
kort na het aanbrengen plaats. Het oppervlak van Ketac-Endo
bleek na verloop van tijd onregelmatiger dan dat van de andere cementen. Dit werd veroorzaakt door het uiteenvallen van
dit cement aan zowel het oppervlak als meer in de diepte.
De conclusie van de auteurs is dat Ketac-Endo in water het
meeste uiteenvalt. Hierbij merken de auteurs zelf op dat de
methode van onderzoek wellicht niet geheel overeenkomt met
de klinische situatie, zodat de resultaten niet direct vertaald
mogen worden naar klinische verschillen en succespercentages tussen de materialen.
Bron

Kaplan AE, Goldberg F, Artaza LP, De Silvio A, Macchi RL.
Disintegration of endodontic cements in water. J Endod 1997;
23: 439-441.
W.L. Willemsen, Arnhem

Prothetische tandheelkunde
Invloed oppervlaktestructuur op retentie conische stiften
Bij het vervaardigen van een directe of indirecte stiftopbouw is
behoud van tandweefsel van belang. Een conische stift stemt
meer met de vorm van een wortel overeen en spaart zodoende
meer tandweefsel. Een nadeel is echter de geringere retentie in
vergelijking met een cilindrische of geschroefde stift.
Het doel van het onderhavige onderzoek was de retentie te
vergelijken van conische stiften met een glad oppervlak, met
horizontale groeven, gezandstraald en gezandstraald met
groeven. Daarnaast werd ook de invloed van het opruwen van
de binnenzijde van het wortelkanaal op de retentie nagegaan.
Ned Tijdschr Tandheelkd 105 (1998) juli

Twee maten titanium stiften (van Komet) werden getest, te
weten één van 9 mm lengte met een doorsnede van 0,5 mm
aan de punt en één van 15 mm lengte met een doorsnede van
1,1 mm aan de punt. De oppervlakteruwheid van de gladde
stiften bedroeg ± 2 µm en na zandstralen ± 13 µm. De groeven
waren 1 mm breed en 0,1 mm diep; de afstand tussen de groeven was 2 mm. Het onderzoek werd uitgevoerd op geëxtraheerde frontelementen die de gehele periode in fysiologisch
zout bij 37° C werden bewaard. De klinische kronen werden
loodrecht op de wortel verwijderd. Er werden 60 elementen
voor de grootste stift geprepareerd en 20 voor de kleinste. Van
deze laatste groep alsmede van 20 van de voorgaande groep
werd het binnenoppervlak van het geprepareerde wortelkanaal met een bijpassend diamantinstrument opgeruwd. De
oppervlakteruwheid van de binnenzijde was ± 5 urn na het
boren en ± 21 µm na het opruwen. Alle stiften werden met
zinkfosfaatcement (Tenet van Vivadent) vastgezet. Op een
testbank werd de retentie bepaald.
De gladde, onbewerkte stiften hadden de minste retentie.
Het zandstralen verdubbelde de retentie en ook het aanbrengen van groeven gaf een verbetering. Het opruwen van het
wortelkanaal verhoogde de retentie uiteindelijk tot een waarde van bijna vijfmaal de oorspronkelijke. De auteurs merken
nog op dat deze uitkomsten ook toepasbaar zijn op gegoten
stiftopbouwen.
Bron
Nergiz I, Schmage P, Platzer U, McMullan-Vogel CG. Effect of
different surface textures on retentive strength of tapered
posts. J Prosthet Dent 1997; 78: 451-457.
L.J. Pluim, Groningen

Lek en retentie van bevestigingscementen
Drukveranderingen kunnen gebitsklachten veroorzaken bij
duikers en piloten. Het effect van deze veranderingen op de
sterkte en de doorlaatbaarheid van bevestigingscementen is
niet bekend.
In een tweetal laboratoriumonderzoeken werd nagegaan of
de drukcyclus microlekkage zou veroorzaken, op welk
moment dat eventueel gebeurde en of de retentie van kronen
daardoor werd beïnvloed. Voor elk onderzoek werden 60
geëxtraheerde premolaren gebruikt die zo gestandaardiseerd
mogelijk werden geprepareerd tot een stomphoogte van 5 mm
met een schouder van 0,5 mm. Via afdrukken werden metalen
kronen vervaardigd en, in groepen van 20, gecementeerd met
zinkfosfaatcement (van SS White), glasionomeercement
(Vitremer van 3M) en kunststofcement (Panavia 21 van Kuraray). Na 7 dagen bewaren in fysiologisch zout bij 37° C werd
de helft van elke groep via een naald in het wortelkanaal aan
een drukcyclus onderworpen, de andere helft diende als controlegroep. De druk werd met 1 atmosfeer per minuut opgevoerd tot 3 atmosfeer, daar 3 minuten op gehouden en
vervolgens weer in 3 minuten gedecompresseerd. In totaal
werden 15 cycli doorlopen.
In de zinkfosfaatgroep begon de lekkage na 1 tot 3 cycli en
betrof alle testelementen. In de glasionomeergroep trad dit na
3 tot 5 cycli op en betrof 7 van de 10 testelementen. Met het
toenemen van het aantal cycli nam ook de lekkage toe ten
opzichte van de controlegroepen. In de kunststofcementgroep
werd ten slotte geen lekkage gevonden. Overeenkomstige
resultaten deden zich voor ten aanzien van de retentie. Voor
zinkfosfaatcement liep deze terug van 142 MPa voor de controlegroep tot 16 MPa voor de testgroep. Voor glasionomeercement bedroegen deze waarden 186 MPa en 91 MPa, terwijl
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er bij het kunststofcement geen verschil in retentie tussen de
groepen optrad.
Er wordt geadviseerd om Panavia 21 cement te gebruiken
bij patiënten die (sport)duikers, (sport)vliegers, ballonvaarders en bergbeklimmers zijn.

Bron
Lyons KM, Rodda JC, Hood JAA. Use of a pressure chamber
to compare microleakage of three luting agents. Int J Prosthodont 1997; 10: 426-433;
en
Lyons KM, Rodda JC, Hood JAA. The effect of environmental
pressure changes during diving on the retentive strength of
different luting agents for full cast crowns. J Prosthet Dent
1997; 78: 522-527.
L.J. Pluim, Groningen

Gnathologie
Myofasciale pijn in de kauwspieren en fibromyalgie
Het onderscheid tussen myofasciale pijn van de kauwspieren
en fibromyalgie wordt voornamelijk bepaald door de uitgebreidheid van de pijnlocaties: regionaal in het kauwstelsel
respectievelijk gegeneraliseerd in het lichaam voorkomend.
Het symptoomprofiel en de consequenties voor beperkingen
in het dagelijks leven komen overeen; voor de tandarts is dit
van belang bij de differentiële diagnostiek van pijn in het
hoofd-halsgebied.
Om meer inzicht in de verschillen tussen myofasciale pijn
en fibromyalgie te krijgen, werden 19 patiënten met myofasciale pijn, die een polikliniek voor orofaciale pijn bezochten,
vergeleken met 29 patiënten met fibromyalgie die zich in eerste instantie hadden aangemeld bij een kliniek voor reumatologie. Door het hanteren van inclusie- en exclusiecriteria
werden homogene onderzoeksgroepen nagestreefd. De uitgevoerde analyses betroffen onder andere 'visual analogue scales' en de 'Mc Gill Pain questionnaire'
Pijn in de regio van het gelaat bleek een onderdeel te zijn
van het symptoomprofiel van de fibromyalgie patiënt; er
bestond een correlatie tussen pijn in het lichaam en pijn in het
gelaat (Pearson's correlation coëfficiënt r = 0,77). Dit gold
niet omgekeerd voor de myofasciale pijn (r = 0,38).
Myofasciale pijn in de kauwspieren heeft een voornamelijk
periodiek karakter, terwijl fibromyalgie een meer constant
pijnpatroon kent, waarbij de intensiteit groter is. De tijdsduur
van de klachten is niet gecorreleerd met de intensiteit van de
pijn. Het verschil in pijnkarakteristieken suggereert een verschil in etiologie van deze afwijkingen. De auteurs concluderen
dat beide afwijkingen een niet progressief karakter hebben.

Bron
Gruythuysen RJM, Weerheijm KL. Calcium hydroxide pulpotomy with a light-cured cavity-sealing material after two
years. J Dent Child 1997; 64: 251-253.
K.L. Weerheijm, Amsterdam

Orthodontie
Invloed van liphouding en grootte van luchtpassage en
tonsillen op gelaatsgroei

Bron
Dao TTT, Reynolds WJ, Tenenbaum HC. Comorbidity
between myofascial pain of the masticatory muscles and fibromyalgia. J Orofac Pain 1997; 11: 232-241.
M.H. Steenks, Groenekan

Kindertandheelkunde
Tweejaarsresultaten van calciumhydroxide pulpotomieën
Bij de behandeling van diep carieuze melkelementen is een
pulpotomie of pulpectomie noodzakelijk indien men het ele262

ment wil behouden. Als alternatief voor de formocresol pulpotomie zijn in dit onderzoek 106 calciumhydroxide pulpotomieën gedurende 2 jaar vervolgd. De gemiddelde leeftijd van
de behandelde kinderen, die wegens onbehandelbaarheid
waren doorverwezen, was 5,5 jaar (sd 1,7 jaar). De behandelde
elementen waren niet extreem mobiel, hadden geen periapicale afwijkingen, weinig wortelresorptie en de pulpabloeding
was na verwijdering van de kroonpulpa snel te stoppen. Na
lokale anesthesie en het aanbrengen van rubberdam werd met
een diamantboor in het rode hoekstuk onder waterkoeling de
kroonpulpa verwijderd. Het wondoppervlak werd met een
vochtige steriele wattenpellet gereinigd. Op de niet meer bloedende pulpastomp werd vervolgens een watje met calciumhydroxide suspensie aangebracht. Vervolgens werd de overmaat
aan calciumhydroxide verwijderd, waarna het calciumhydroxide werd afgedekt met een glasionomeercement onderlaag
(Vitrebond van 3M). De elementen werden gerestaureerd met
amalgaam of een nikkelchroom kroon.
Na 1 jaar werden 93 pulpotomieën klinisch en radiografisch als succesvol beoordeeld. Na 2 jaar waren 14 elementen
door wisseling of patiëntenuitval niet meer te beoordelen terwijl 74 pulpotomieën klinisch en radiografisch geen problemen te zien gaven. Elementen gerestaureerd met een kroon
gaven minder aanleiding tot klachten dan elementen met een
amalgaamrestauratie. Slechts 1 van 4 pulpotomieën bij kinderen met hevige pijnklachten voorafgaande aan de behandeling
was succesvol. Bij 8 elementen werd binnen 2 jaar een fors
abces waargenomen. Als mogelijke verklaring voor dit onderzoeksresultaat wordt het niet uitsluiten van kinderen met
chronische ziekten genoemd. Bij deze kinderen zal dus, als
men geen formocresol pulpotomie wil toepassen, eerder tot
extractie van het element moeten worden overgegaan.
Het optreden van abcessen blijft iets waarvoor men (ook bij
gezonde kinderen) gezien de grote indruk die een extractie
onder dit soort omstandigheden op een kind maakt, alert
moet zijn bij de indicatiestelling. Verder dient bij de indicatiestelling de mate van bloeding een rol te spelen. Elementen met
lastig onder controle te krijgen bloedingen waren in dit onderzoek uitgesloten en daarover kan dan ook geen uitspraak worden gedaan. Vooralsnog lijkt in deze gevallen extractie of een
formocresol pulpotomie een betere indicatie.

De aanwezigheid van grote tonsillen en adenoïdhypertrofie
beïnvloeden de gelaatsgroei en de gebitsontwikkeling. Tot nu
toe is er echter nog weinig bekend over de mate waarin de
vorm van het gelaat en de ontwikkeling van het gebit worden
beïnvloed door de luchtweerstand van de neus-keelholte, de
liphouding en de wijze van ademen. In het onderhavige
onderzoek werd hierover nadere informatie verzameld.
Van 207 kinderen, die verwezen waren voor tonsillectomie
en/of adenoïdectomie, werden laterale schedelröntgenfoto's
gemaakt. Deze foto's werden gebruikt om de vorm van het
gelaat, de positie van het gebit en de afmetingen van de neuskeelholte en de tonsillen te meten. Tevens werd beoordeeld in
Ned Tijdschr Tandheelkd 105 (1998) juli
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Morfologie van kaken
en gebit bij kinderen met
open-liprelatie (

), klei-

ne neus-keelholte (---)
en grote tonsillen (...).

hoeverre de lippen in rust gesloten of geopend waren. Op het
moment van het onderzoek hadden de kinderen geen luchtwegontstekingen. Bij geen van de kinderen was eerder een
tonsillectomie en/of adenoïdectomie uitgevoerd. De leeftijd
van de kinderen varieerde van 3 tot 13 jaar. Gemiddeld waren
de kinderen 7 jaar oud.
Het gezicht van kinderen met een open-liprelatie bleek een
naar achteren geroteerd groeipatroon van het gelaat te vertonen met een terugliggende onder- en bovenkaak en een grote
gelaatshoogte (zie afb.). De grote gelaatshoogte werd voornamelijk veroorzaakt door een groot onderste gedeelte van de
gelaatshoogte. Bij deze kinderen was sprake van een stompe
kaakhoek. De snijtanden waren relatief meer naar achteren
gekipt en in verticale zin uitgegroeid. Bij kinderen met kleine
afmetingen van de neus-keelholte of een groot adenoïd waren
de onder- en bovenkaak in horizontale zin minder ver naar
voren gegroeid. Deze kinderen hadden een relatief klein corpus mandibulae. Kinderen met grote tonsillen vertoonden
daarentegen een meer naar voren geroteerd groeipatroon van
het gelaat. Bij deze kinderen was de achterste gelaatshoogte
groot en de voorste gelaatshoogte relatief klein.
De auteurs concluderen dat de liphouding, de sagittale
afmetingen van de luchtpassage door de neus-keelholte en de
grootte van de tonsillen elk leiden tot een `eigen' vorm van het
gelaat.
Bron
Trotman CA, McNamara JA, Dibbets JMH, Weele LT van der.
Association of lip posture and the dimensions of the tonsils
and sagittal airway with facial morphology. Angle Orthod
1997; 67: 425-432.
H.J. Remmelink, Almelo

Mondziekten en kaakchirurgie
Antibiotica bij sinusitis maxillaris
Veel patiënten met een normale verkoudheid worden met
antibiotica behandeld omdat er een vermoeden bestaat dat er
ook sprake is van een sinusitis. Toch is nog nooit de waarde
van het gebruik van antibiotica bij de behandeling van sinusitis aangetoond, laat staan dat er bij elke normale verkoudheid
ook sprake zou zijn van een sinusitis maxillaris. De kenmerkende symptomen van een sinusitis zijn percussiepijn in de
bovenkaak, verstopte neus met etterig secreet en hoofdpijn.
Om het effect van antibioticagebruik bij de behandeling
van sinusitis maxillaris na te gaan, werden bij 488 patiënten
met een mogelijke sinusitis maxillaris röntgenopnamen van
Ned Tijdschr Tandheelkd 105 (1998) juli

de kaakholte gemaakt. Bij 272 patiënten werden op de röntgenfoto's afwijkingen gevonden die duiden op een sinusitis, te
weten een gezwollen slijmvlies of vocht in de neusbijholte. Na
uitsluiting van patiënten met andere neusproblematiek bleven
er 214 patiënten over voor dit onderzoek. Door middel van
loting werd bepaald of zij een kuur antibiotica kregen (Amoxicilline 750 mg, 3 maal daags, gedurende 7 dagen) of een placebo. Aan iedereen werden neusdruppels voorgeschreven.
Twee weken na het begin van de behandeling bleken de
klachten sterk afgenomen bij 83% van de patiënten in de antibioticagroep en bij 77% van de patiënten in de placebogroep.
Het gebruik van antibiotica had geen invloed op het verloop
van de sinusitis en ook niet op het opnieuw optreden van
sinusitis gedurende het jaar dat er op volgde. Bijwerkingen
werden vaker in de antibioticagroep (28%) dan in de placebogroep (9%) waargenomen, hetgeen een significant (p <
0,01) verschil was. Het optreden van recidieven was voor
beide groepen vergelijkbaar (21% versus 17%).
De conclusie van de auteurs is dat het gebruik van antibiotica voor de behandeling van sinusitis maxillaris niet geïndiceerd is en dat het maken van röntgenfoto's niet nodig is. Of
antibiotica nodig zijn voor ernstig verlopende gevallen van
sinusitis moet volgens de auteurs nog verder worden onderzocht.
Bron
Buchem FL van, Knottnerus JA, Schrijnemaekers VJJ, Peeters
MF. Primary-care-based randomised placebo-controlled trial
of antibiotic treatment in acute maxillary sinusitis. The Lancet
1997; 349: 683-687.
J.M. Nauta, Groningen

Parodontologie
Kan parodontale behandeling gebitsverlies voorkomen?
Na uitgebreid parodontaal behandeld te zijn, kunnen patiënten in 3 groepen worden ingedeeld met elk een bijbehorende
prognose van het gebit. De uitgebreidheid van de therapie lijkt
daarmee geen verband te houden. Dit blijkt uit een retrospectief onderzoek bij 114 patiënten die door één tandarts waren
behandeld. Allen hadden meer dan 10 jaar geleden actieve
parodontale behandelingen gehad en kwamen sindsdien elke
3 à 4 maanden terug voor nazorg. Hun leeftijden bij het begin
van de behandeling lagen tussen de 26 en de 79 jaar. Tijdens
de parodontale behandelingen, waarbij zo nodig ook chirurgisch werd ingegrepen, moesten soms elementen worden
geëxtraheerd. Meestal was dat om parodontale redenen of uit
prothetische of restauratieve overwegingen.
Op grond van het aantal gebitselementen dat tijdens de
actieve behandeling verloren ging, konden de patiënten worden ingedeeld in 3 groepen: 'well maintained' (verlies 0 tot 3
elementen), 'down hill' (verlies van 4 tot 9 elementen) en
'extreme down hill' (verlies van 10 tot 24 elementen). Van alle
patiënten behoorde 84% tot de 'well maintained' groep, 13%
tot de 'down hill' en 3% tot de 'extreme down hill'. Tijdens 12
jaren van nazorg ging er bij de personen uit de 'well maintained' groep gemiddeld slechts 1 gebitselement verloren. Daarentegen was in die periode het gemiddeld verlies in de 'down
hill'-groep 6 elementen en in de 'extreme down hill'-groep
zelfs 13.
Opvallend was dat het verlies van gebitselementen een
symmetrisch patroon had. Zwakke elementen waren vooral de
molaren en de eerste premolaren in de bovenkaak en de tweede molaren in de onderkaak. Het minst verloren gingen de
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hoektanden boven en onder en de premolaren in de onderkaak.
Terwijl 66% van de patiënten uit de (extreme) 'down hill'groepen chirurgisch was behandeld, tegenover 53% van de
'well maintained'-groep, kon aan deze behandeling geen voorspellende waarde worden toegekend ten aanzien van gebitsbehoud. Dit lijkt beter voorspelbaar aan de hand van de groep
waarin de patiënt kan worden ingedeeld na de actieve behandeling.
Van de personen uit de 'down hill'-groepen had de helft
ofwel 'early onset parodontitis', die zich al manifesteerde voor
het 35e jaar en/of een onderliggende systemische ziekte (diabetes, lupus erythematodes). De andere helft kreeg de diagnose 'refractaire parodontitis'. Zij reageerden om onbekende
redenen niet of nauwelijks op een parodontale behandeling.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat niet het type parodontale behandeling een voorspellende waarde heeft ten aanzien van het behoud van gebitselementen, maar het verlies van
elementen tijdens de actieve parodontale behandeling. Wellicht kunnen juist voor patiënten uit de 'down hill'-groepen
extra ondersteunende maatregelen (chemotherapeutica,
afzien van roken) leiden tot een betere prognose.

nul-meting en 24 maanden na de behandeling was deze zelfs
verslechterd ten opzichte van de beginmeting. Ook daarbij
werd geen verschil tussen beide groepen geconstateerd.
Uit dit onderzoek blijkt, dat pockets van 5 of meer mm
diepte regelmatig moeten worden gecontroleerd en moeten
worden herbehandeld als de gezondheid van het parodontium
onvoldoende is. Het aanbrengen van lokale subgingivale antibiotica (in de vorm van 25% metronidazol gel) leidt niet tot
betere resultaten dan het gebruikelijke scalen en planen van
het worteloppervlak. Het 24 of meer maanden achterwege
laten van herbehandeling leidt tot achteruitgang van de
gezondheid van het parodontium ten opzichte van de beginsituatie.
Bron
Stelzel M, Flores-de Jacoby L. Topical metronidazole application in recall patients. Long-term results. J Clin Periodontol
1997; 24: 914-919.
J. Reiker, Leeuwarden

Preventieve tandheelkunde
Bron
Mcleod DE, Lainson PA, Spivey JD. The effectiveness of
periodontal treatment as measured by tooth loss. J Am Dent
Assoc 1997; 128: 316-324.
A.M. van Luijk, Almere

Lokale subgingivale antibiotica-gel
Lokale subgingivale toediening van antibiotica heeft ten doel
de samenstelling van de subgingivale flora zodanig te veranderen, dat verbetering in de klinische conditie van het parodontium optreedt. Om aan te geven hoe groot deze verbetering is,
wordt deze vergeleken met het effect van subgingivaal scalen
en planen.
In het onderhavige onderzoek werd het langetermijneffect
van lokale subgingivale toediening van 25% metronidazol-gel
bestudeerd bij patiënten die voor een parodontale onderhoudsbehandeling kwamen. In een 'split-mouth' model werden pockets van 5 of meer mm diep, die bloedden na
sonderen, in 2 kwadranten gescaled en geplaned en in de overige 2 kwadranten werd in de pockets 25% metronidazol-gel
geappliceerd. De klinische parameters die onderzocht werden
waren pocketdiepte en bloeden na sonderen. Microbiologisch
werd met behulp van donkereveldmicroscopie de microbiële
samenstelling onderzocht van de subgingivale plaque. De evaluaties vonden plaats bij het begin van het onderzoek en 1, 3,
6, 14, 18 en 24 maanden na behandeling.
Gedurende de eerste 6 maanden ontstond in beide groepen
een significante reductie van de pocketdiepte (1,3 mm in de
gel-groep, 1,5 mm in de scaling-groep). Bovendien werd in
beide groepen een reductie van 50% van bloeden na sonderen
geconstateerd. Na 24 maanden bedroeg de reductie in pocketdiepte ten opzichte van de nul-meting 0,6 mm in de gel-groep
en 0,5 mm in de scaling-groep. Bloeden na sonderen was weer
toegenomen in beide groepen, maar bevond zich nog steeds
beneden het niveau van de beginmeting. Met behulp van de
donkereveldmicroscopie was te zien dat de eerste 6 maanden
bij beide groepen een verschuiving ontstond in samenstelling
van de subgingivale plaque naar kokken en niet-mobiële staven, die correspondeerde met een verbeterde klinische conditie van het parodontium. Na 18 maanden was de
samenstelling van de subgingivale plaque weer gelijk aan de
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Fluoride spoelen na bleken
Na het bleken met een 10% carbamideperoxide-gel, zoals
Opalescence, is het glazuur niet alleen witter, maar ook minder hard. Tot die conclusie komen de onderzoekers van het
onderhavige artikel, nadat ze 60 snijtanden van koeien hadden
gebleekt gedurende 4 perioden van 12 uur. Tussen de bleekperioden bouwden ze een herstelperiode in van 8 uur. De tanden
werden gespoeld met stromend kraanwater en daarna 8 uur
gedompeld in kunstspeeksel. Om na te gaan of fluoride een
gunstig effect zou hebben op de hardheid van het gebleekte
glazuur, werd een deel van de elementen bedekt met fluoridelak (Duraphat) gedurende het eerste uur van de onderdompeling in speeksel. Een andere groep elementen werd voor de
speekselfase 1 minuut gespoeld in een fluoride mondspoelmiddel met 0,2% fluoride. Voor, tijdens en na alle bleekperioden werd de Vickers microhardheid van het glazuur getest.
Daarbij werd een zwaar puntig voorwerp 30 seconden op het
glazuur gezet, waarna de schade werd opgemeten.
Na 2 keer 12 uur bleken was de hardheid van het glazuur
met 8% afgenomen en na 4 keer bleken met 13% ten opzichte
van de oorspronkelijke hardheid. Bij de elementen die met
fluoride waren behandeld, was de afname na 2 keer bleken 1%
en na 4 keer bleken slechts 1,3% in de Duraphat-groep en 3%
in de fluoride mondspoelmiddel groep.
Alhoewel glazuur van koeientanden chemisch gelijk is aan
dat van menselijk glazuur, breidt een carieuze aantasting in
dierlijk glazuur zich veel sneller uit. De verminderde hardheid
van dierlijk glazuur na bleken valt daarom ook niet zonder
meer te extrapoleren naar menselijk glazuur. Dit verklaart
wellicht de uitkomsten van andere onderzoekers, die na bleken geen afname van de hardheid van menselijk glazuur constateerden. Op grond van het onderhavige onderzoek kan
men echter stellen, dat het geen kwaad kan om na een nacht
bleken de tanden te spoelen met een fluoride mondspoelmiddel.
Bron
Attin T, Kielbassa AM, Schwanenberg M, Hellwig E. Effect of
fluoride treatment on remineralisation of bleached enamel. J
Oral Rehabil 1997; 24: 282-286.
A.M. van Luijk, Almere
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Radiologie
Diagnostische kwaliteit van Storage Phosphor Plates
Alhoewel het aantal tandartsen dat gebruikmaakt van digitale
röntgenopnamen nog steeds minder is dan het aantal dat de
conventionele röntgenfilm toepast, is er een sterke toename
van de eerstgenoemde groep waar te nemen. De meest voorkomende röntgenopname is waarschijnlijk de bitewing-opname, gericht op de herkenning van cariëslaesies.
In het onderhavige onderzoek werd nagegaan in hoeverre
het gebruik van Storage Phosphor Plates (SPP), als techniek
om digitale opnamen te vervaardigen, van vergelijkbare diagnostische kwaliteit is als conventionele röntgenfilms met
betrekking tot de detectie van approximale cariëslaesies. Bij
ongeveer 120 patiënten werden 2 bitewing-opnamen vervaardigd waarbij gelijktijdig een rántgenfilm en een SPP werden
belicht. Er werd gebruikgemaakt van speciaal verpakte films,
geleverd door Kodak Eastman, waarin geen loodfolie was meeverpakt om de belichting van de SPP identiek te doen zijn aan
die van de röntgenfilm. Behalve het ontbreken van de loodfolie
was de film identiek aan de normaal geleverde film (Ektaspeed
Plus). De vlakken welke geen overlap vertoonden werden geselecteerd. Van deze vlakken werd door een panel van experts (3
radiologen en een carioloog) aan de hand van de conventionele röntgenfoto vastgesteld of en in welke mate er cariës aanwezig was. Op deze wijze werden 60 vlakken geselecteerd,
zodanig dat er per patiënt slechts 1 bitewing in het onderzoek
was opgenomen. De cariëslaesies werden op SPP gemiddeld als
minder diep beoordeeld dan op conventionele film.
Bron
Versteeg KH, Sanderink GCH, Velders XL, van Ginkel FC, van
der Stelt PF. In vivo study of approximal caries depth on storage phosphor plate images compared with dental x-ray film.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997; 84:
210-213.
P.F. van der Stelt, Amstelveen

cale outline was afwezig bij de elementen van groep 1, en
betrof bij de groepen 2, 3 en 4 respectievelijk 35, 50 en 65%
van de elementen.
De auteurs concluderen dat de inzetstukjes niet effectief
zijn in het beperken van microlekkage en dat All Bond 2 met
de glazuur-dentine-etstechniek een betere hechting geeft dan
Tokuso Light Bond.
Bron
Coli P, Derhami K, Br nnstrám M. In vitro marginal leakage
around class II resin composite restorations with glass-ceramic inserts. Quintessence Int 1997; 28: 755-760.
Ch. Penning, Leidschendam

Ultrasone fissuurlakapplicatie
Fissuurlakken waaraan vulstof is toegevoegd, slijten minder
snel dan ongevulde. Een bezwaar van een gevulde fissuurlak
zou kunnen zijn dat deze minder goed doordringt in de fissuren. Een laboratoriumonderzoek had ten doel de invloed
van de applicatiemethode op de penetratie van een gevulde
fissuurlak te beoordelen. Geëxtraheerde molaren werden
geseald met Helioseal (van Vivadent). Bij de helft van de elementen werd daarvoor een ultrasoon apparaat gebruikt (CaviEndo 25 van DeTrey/Dentsply) met een naaldvormig
opzetstuk (Endosonic Diamond). Bij de overige elementen
werd de fissuurlak met een penseeltje opgebracht. De elementen werden vervolgens in coupes gezaagd en de penetratiediepte werd microscopisch beoordeeld.
In beide groepen bleek het aantal volledig gepenetreerde
fissuren ongeveer 50% te bedragen, terwijl in de ultrasone
groep meer luchtbellen werden waargenomen. De auteurs
concluderen dat de ontwikkeling van specifieke materialen
nodig is om de ultrasone applicatiemethode met succes te
kunnen toepassen.

Bron
Perlea P, Aiguier Ch, Koch MJ. Applikation von gefulltem
Versiegelungsmaterial mit einem ultraschallaktivierten
Instrument. Eine In-vitro-Studie. Dtsch Zahnarztl Z 1997; 52:
459-462.

Materia Technica
Randlekkage van composietrestauraties

Ch. Penning, Leidschendam
Polymerisatiekrimp van composiet kan bij klasse II-restauraties leiden tot lekkage langs de cervicale outline, vooral bij een
outline in het worteldentine. Beperking van de krimp zou
kunnen worden bereikt door het plaatsen van een glaskeramisch inzetstukje, waardoor het volume van de composiet
sterk wordt verminderd.
Een onderzoek bij geëxtraheerde premolaren had ten doel
het effect van een inzetstukje op de microlekkage te bepalen.
Klasse II-preparaties met de cervicale outline in het dentine
werden op 4 manieren gerestaureerd met Palfique Estelite
(van Tokuyama Soda) (zie tab.). Daarna werden de elementen
onderworpen aan de inwerking van een kleurstofbad en vervolgens in coupes gezaagd. Kleurstofpenetratie langs de cerviEtsen

Adhesief

Merk

1

glazuur+dentine

All Bond 2

Bisco Dental

2

glazuur+dentine

All Bond 2

Bisco Dental

3

glazuur

Tokuso Light Bond

Tokuyama Soda

4

glazuur

Tokuso Light Bond

Tokuyama Soda

Groep
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Slijtvastheid van glasionomeer en compomeer (II)
Onvoldoende slijtvastheid beperkt in sterke mate het indicatiegebied van compomeer en glasionomeercement. Fabrikanten trachten slijtvastere materialen te produceren en
introduceren steeds weer nieuwe producten.
Een laboratoriumonderzoek had ten doel de slijtvastheid
van enkele compomeren en glasionomeercementen te vergelijken met amalgaam en composiet door ze te onderwerpen aan
slijtproeven in de ACTA-slijtmachine (zie tab.). De uitkomsten
zijn weergegeven in de afbeelding.
De compomeren slijten ongeveer viermaal zo sterk als amalgaam. Van de glasioInzetstukje
nomeercementen is het metaalversterkte
Hi-Dense het meest slijtvast, maar slijt nog
bijna tweemaal zo sterk als amalgaam.
Megafill
Niettemin achten de auteurs Hi-Dense op
grond van eenvoudige verwerking en hoge
Megafill
fluoride-afgifte een aanvaardbaar alternatief voor amalgaam in het melkgebit.
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Product

Merk

Type

Valiant-Ph.D

De Trey

amalgaam

Hi-Dense

Shofu

glasionomeercement

GIZ improved (Exp.)

Espe

glasionomeercement

Vivaglass

Vivadent

glasionomeercement

Ketac Silver

Espe

cermetionomeercement

Drala Stahlzement

Drala Dental

silicofosfaatcement

Dyract

De Trey

compomeer

Compoglass

Vivadent

compomeer

Arabesk

Voco

composiet

carieuze laesies en restauraties hadden. De orale zelfzorg van
de patiënt en de verzekeringssituatie speelden geen rol bij
over- of onderbehandeling.
De onderzoekers wijzen de interpretatie van de hand dat
overbehandeling zou samenhangen met een ouderwetse invasieve behandelingsconceptie. Dit zou dan namelijk meer
moeten voorkomen bij oudere tandartsen en het tegendeel
blijkt het geval. De combinatie van eigenschappen van de
overbehandelaars wijst eerder op een verband met pogingen
van de tandarts om een financieel succesvolle praktijk op te
bouwen.
Bron
Grembowski D, Fiset L, Milgrom P, Forrester K, Spadafora A.
Factors influencing the appropriateness of restorative dental
treatment: an epidemiologic perspective. J Public Health Dent
1997; 57: 19-30.
J. den Dekker, Amsterdam

Gerodontologie
Tandheelkundige behandeling van patiënten met gewrichtsprothesen

Afb. Slijtage bepaald in de ACTA-slijtmachine.

Bron
Kramer N, Pelka M, Kautetzky P, e.a. Abrasionsbestandigkeit
von Kompomeren und stopfbaren Glasionomerzementen.
Dtsch Zahnarztl Z 1997; 52: 186-189.
Ch. Penning, Leidschendam

Sociale tandheelkunde
Restauratieve over- en onderbehandeling in de praktijk
De kosten-effectiviteit van medische hulp neemt een belangrijke plaats in binnen de discussie over de kwaliteit van zorg.
Ook in de tandheelkunde komt dit onderwerp steeds meer in
de belangstelling. Zo is in de Amerikaanse staat Washington
een onderzoek gedaan naar de mate van restauratieve overen onderbehandeling door tandartsen en de factoren die hierbij een rol spelen. Immers, over- en onderbehandeling kunnen leiden tot onnodig hoge kosten en gezondheidsschade.
In het onderhavige onderzoek werden 681 patiënten in de
leeftijd van 20 tot 34 jaar geïnterviewd en tandheelkundig
onderzocht. Daarna werd gedurende 2 jaar de restauratieve
behandeling vastgelegd. Ook werden gegevens over de behandelend tandartsen verzameld.
Wat overbehandeling betreft werden in deze periode bij
39% van de patiënten één of meer vullingen gelegd in elementen die tijdens het mondonderzoek een restauratie zonder
afwijking vertoonden. Bij 18% van de patiënten werden één of
meer vullingen gelegd in een oorspronkelijk gaaf element.
Overbehandeling kwam vaker voor bij mensen die al meer
vullingen hadden en wier tandarts jong was, adverteerde,
hogere tarieven rekende, minder aan nascholing deed en een
solopraktijk voerde. Ten aanzien van onderbehandeling kon
worden vastgesteld dat bij 16% van de patiënten één of meer
carieuze laesies of slechte restauraties niet waren behandeld.
Onderbehandeling kwam vaker voor bij mensen die al minder
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Slecht functionerende gewrichten kunnen tegenwoordig worden vervangen door een prothese. Heup- en knieprothesen
komen het meest voor, maar ook in de schouder, de elleboog,
de enkel en in een teen of vinger kan een gewrichtsprothese
worden aangebracht. Met de huidige infectiepreventie is de
kans op een postoperatieve infectie één procent. De oorzaak is
vrijwel altijd een contaminatie van de operatiewond en slechts
zelden een bacteriëmie door een infectie elders in het lichaam.
Postoperatieve infecties treden vaker op bij mensen die steroiden gebruiken of die reumatoïde artritis, ernstige type-I-diabetes, hemofilie of immuundeficiënties hebben. Nagenoeg
altijd zijn Staphylococcus aureus en epidermidis de verantwoordelijke micro-organismen. Dit impliceert dat ook bij risicopatiënten infecties vooral ontstaan door contaminatie van een
huidwond.
Ondanks het geringe risico adviseren chirurgen alle patiënten met gewrichtsprothesen een antibioticum te geven vóór
een bloedige ingreep wordt uitgevoerd. Daarmee staat de
tandarts voor het dilemma: geen profylaxe met het risico van
een bacteriëmie en het mogelijke verlies van de gewrichtsprothese af wel profylaxe en het misschien grotere risico van een
ernstige allergische reactie op het antibioticum.
De auteur komt tot de volgende aanbevelingen. Vóór het
aanbrengen van een gewrichtsprothese moet elke patiënt
tandheelkundig worden onderzocht en zonodig behandeld.
Daarna is blijvende begeleiding bij de mondhygiëne gewenst.
Elke acute orale infectie vereist onmiddellijk behandeling;
risicopatinten moeten tevoren spoelen met chloorhexidine.
Antibioticaprofylaxe valt alleen te overwegen bij risicopatiënten. Meestal is één kuur amoxycilline, cefalosporine of clindamycine voldoende.
De tandarts moet zich goed realiseren dat hij en niet de chirurg aansprakelijk is voor de gevolgen van het tandheelkundig
handelen.
Bron
Little JW. Patients with prosthetic joints: Are they at risk when
receiving invasive dental procedures? Spec Care Dentist 1997;
17: 153-160.
C. de Baat, Ridderkerk
Ned Tijdschr Tandheelkd 105 (1998) juli
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Implantologie
Wortelanalogen als implantaat
Een probleem bij de immediate vervanging van gebitselementen door implantaten is dat het implantaat in het algemeen de
ontstane alveolus, voornamelijk cervicaal, niet geheel kan
opvullen. In het ideale geval heeft het te gebruiken implantaat
dezelfde vorm als de geëxtraheerde wortel. Door de toegenomen mogelijkheden voor het bewerken van titanium en
gebruikmakend van CAD/CAM is zo'n individueel implantaat
nu te maken en reeds commercieel verkrijgbaar (ReImplant).
Een wortel wordt geëxtraheerd, gekopieerd, gefreesd van titanium, van een gat voorzien ten behoeve van de latere opbouw,
gezandstraald met A1,O3, cervicaal gepolijst, gesteriliseerd en
vervolgens in de alveolus geplaatst.
Dit concept werd dierexperimenteel getest bij 3 apen ter
vervanging van hun 4 bovenincisieven. De belangrijkste complicatie die werd ondervonden was fractuur van de buccale
botwand. Zes maanden na de operatie werden de dieren opgeofferd en werd histologie en histomorfometrie uitgevoerd.
Het percentage botcontact bedroeg toen 41,2 ± 20,6%. Daarmee was aangetoond dat dit soort implantaten osseointegreert. De vraag is echter of een kopie van de wortel in
titanium, gegeven het volstrekt andere krachtenspel tussen
natuurlijk element en parodontaal ligament enerzijds en titanium implantaat en bot anderzijds, uit biomechanisch oogpunt wel zo'n optimale vorm is.
Bron
Kohal RJ, Hiirzeler MB, Mota LF, Klaus G, Caffesse RG, Strub
JR. Custom-made root analogue titanium implants placed
into extraction sockets. Clin Oral Impl Res 1997; 8: 386-392.
M.S. Cune, Maarssen

Implantaten in extractie-alveoles
Het direct plaatsen van een implantaat in een extractie-alveole ('immediaat') heeft als voordeel dat de botcontour in stand
blijft en dat snelle en esthetisch optimale resultaten kunnen
worden behaald. Omdat de alveole en het te plaatsen implantaat in grootte en vorm verschillen, vormt deze behandelingsoptie een uitdaging voor de chirurg.
In het onderhavige retrospectieve onderzoek werden 95
immediaat geplaatste implantaten in 49 patiënten gevolgd tot
4-7 jaar na implantatie. De implantaten werden in de meeste
gevallen geplaatst als vervanging van een fronttand of premolaar die om parodontale redenen verloren was gegaan. De discongruentie tussen implantaat en alveole werd opgevuld met
autologe botchips die in de regio van het implantaat waren
vergaard. Er werd geen gebruikgemaakt van een membraan.
Door de mucoperiostale lap met ontspanningsincisies te verlengen, kon spanningsloos worden gesloten. Behandeling
vond plaats onder antibioticumprofylaxe. De tweede fase operatie werd gemiddeld na een half jaar uitgevoerd.
Tijdens de tweede fase operatie bleek dat er een aanzienlijke opvulling van de ruimte tussen implantaat en implantaatbed (dus de alveole) had plaatsgevonden (van gemiddeld 5,8
mm naar 0,54 mm). In 16% van de gevallen was er een kleine
complicatie, zoals dehiscentie van de mucosa. Het al dan niet
dragen van een uitneembare prothetische voorziening bleek
hierop niet van invloed te zijn. De kans op implantaatoverleving na 5 jaar bedroeg 95%. Na belasting ging geen enkel
implantaat verloren.
Botverlies, gemeten op de rontgenfoto, wordt niet beschreNed Tijdschr Tandheelkd 105 (1998) juli

ven en dit wordt bij de interpretatie van de resultaten gemist.
De auteurs concluderen dat het plaatsen van een implantaat in
een verse extractiewond een goede prognose heeft. Het
gebruik van autoloog bot zonder gebruik van een membraan
leidt tot weinig complicaties indien de wond zorgvuldig primair wordt gesloten. Dit is een haalbare behandelingsmogelijkheid als er één of meerdere gebitselementen extractierijp
zijn en daaraan geen apicale pathologie ten grondslag ligt.
Bron
Schwarz-Arad D, Chaushu G. Placement of implants into
fresh extraction sites: 4 to 7 years retrospective evaluation of
95 immediate implants. J Periodontol 1997; 68: 1110-1116.

M.S. Cune, Maarssen
Lekkage van micro-organismen tussen implantaat en
abutment
Bij het gebruik van een twee-fasen-implantaatsysteem is een
subgingivale randspleet tussen implantaat en abutment
onontkoombaar. In de literatuur wordt beschreven dat vanuit
de holle ruimte in het implantaat voornamelijk anaërobe
micro-organismen een peri-implantaire ontsteking kunnen
veroorzaken of in stand houden.
In het onderhavige in vitro-onderzoek werden 13 verschillende implantaat-abutmentverbindingen (totaal 9 verschillende
implantaattypen, 10 verbindingen per implantaat-abutmentverbinding) samengesteld. Door de abutmentschroef te verontreinigen met E. Coli, dit abutment op het implantaat te plaatsen
en in een buisje met testvloeistof te leggen, kon na verloop van
tijd worden bepaald of er E. Coli langs de naad tussen abutment
en implantaat was ontsnapt. Hiervoor werd de testvloeistof
gekweekt en onderzocht op de aanwezigheid van de bacterie.
Tevens werd onder de elektronenmicroscoop de grootte van de
randspleet bij de verschillende systemen vastgesteld.
Bij 2 implantaat-abutmentverbindingen (HATI en Calcitek)
werd in alle gevallen na 14 dagen bacteriekolonisatie in de
kweekvloeistof geconstateerd. Het Frialit-2 implantaat met een
abutment dat was voorzien van een (niet-commercieel verkrijgbare) siliconen afsluitring bleek de minste 'lekkage' te vertonen.
De breedte van de randspleet tussen abutment en implantaat
bedroeg bij alle implantaatverbindingen minder dan 10 µm. Er
bestond geen lineair verband tussen de grootte van de randspleet en het percentage lekkende verbindingen per type. Sommige implantaatsystemen met een zeer geringe randspleet
vertoonden bij een hoog percentage van hun implantaat-abutmentverbindingen toch lekkage. Dit was bijvoorbeeld het geval
bij implantaattypen met een conische verbinding tussen abutment en implantaat (Astra en ITI Bonefit, staafabutment).
Geconcludeerd wordt dat geen enkel thans op de markt
beschikbaar implantaatsysteem percolatie van micro-organismen
vanuit het interne milieu van het implantaat kan voorkomen.
Bron
Jansen VK, Conrads G, Richter EJ. Microbial leakage and
marginal fit of the implant-abutment interface. Int J Oral
Maxillofac Implants 1997; 12: 527-540.
M.S. Cune, Maarssen

Starre verbinding tussen implantaat en tand
Zowel de praktijk als biomechanisch onderzoek hebben aangetoond dat het mogelijk is om implantaten en natuurlijke
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elementen met elkaar te verbinden. Beweeglijkheid van
implantaatonderdelen ten opzichte van elkaar wordt, in ieder
geval bij het Bránemark-implantaat, hiervoor verantwoordelijk gehouden. De implantaatconstructie vormt als het ware
een eigen parodontaal ligament of drukbreker. Er worden 2
eisen aan deze constructie gesteld, te weten: de mogelijke uitneembaarheid van de brug en een starre constructie tussen het
implantaat en het natuurlijke element, zowel in axiale als in
transversale richting. Conventionele schuifsloten voldoen niet
helemaal aan deze eisen. In de literatuur wordt bij het gebruik
van schuifsloten zonder laterale fixatie bovendien melding
gemaakt van ongewenste intrusie van het gebitselement. Een
fixatieschroef vanuit vestibulair is echter esthetisch niet fraai
en vanuit linguaal moeilijk te benaderen.
In een korte bijdrage beschrijven de auteurs een constructie ten behoeve van een driedelige brug op een implantaat en
een natuurlijk element. De constructie bestaat uit 2 delen. Het
ventrale deel bestaat uit een te cementeren kroon op het
natuurlijk element met een distale dummy. Linguaal in deze
dummy bevindt zich een horizontale sleuf. Gebruikmakend
van een gangbaar, rond en vlak abutment wordt het distale
deel van de constructie, een occlusaal verschroefbare kroon op
het implantaat met een mesiale patrix die precies in de sluif
past, op z'n plaats gedraaid. Door de dummy worden beide
delen rigide vanuit occlusaal met elkaar verbonden door middel van een conventionele fixatieschroef. De implantaatkroon
wordt vervolgens met een tweede fixatieschroef vastgezet.
Bron

Lindh T, Gunne J, Danielsson S. Rigid connections between
natural teeth and implants: A technical note. Int J Oral Maxillofac Implants 1997; 12: 674-678.

wonderlijk omdat zij in de meerderheid waren én weinig routine hadden. In het algemeen verwondde men zichzelf, meestal in duim en vingers, gevolgd door voet of been, hand en
gelaat. Tien procent van de wonden werd door de assistente
veroorzaakt. Zich prikken aan naalden (33%) —vooral tijdens
het injectie geven en ook wel tijdens hechten — en zich verwonden aan de boor (18%), sonde (12%), scaler (8%) en scalpel (4%) kwamen het meest frequent voor. Besmettingsgevaar
trad incidenteel ook op door spatten (ogen, gelaat met acne).
Een opmerkelijk detail uit het onderzoek was, dat 2 maal
behandelaars werden gebeten. De meerderheid (86%) verwondde zich in de praktijkkamer, en dat voornamelijk tijdens
het behandelen (54%), met als goede tweede tijdens reiniging
van het instrumentarium (18%). Gehaast werken, afgeleid
worden en verkeerde plaatsing van instrumenten waren predisponerende factoren.
Inmiddels zijn veiligheidsmaatregelen getroffen. Tijdens
het geven van mandibulaire anesthesie mag de linkerwijsvinger niet meer in het retromolaargebied worden gehouden en
wordt een spiegel gebruikt om de wang weg te houden. Tevens
is het verboden met de linkerhand de hoes over de naald terug
te plaatsen. Maar bovenal werd bewustmaking van de gezondheidsrisico's nagestreefd.
Bron

Ramos-Gomez F, Ellison J, Greenspan D, Birdd W, Lowe S,
Gerberding JL. Accidental exposures to blood and body fluids
among health care workers in dental teaching clinics: a prospective study. J Am Dent Assoc 1997; 128: 1253-1261.

A.H.B. Schuurs, Amsterdam

M.S. Cune, Maarssen

Hygiëne/sterilisatie
Blootstelling aan bloed en speeksel door verwonding
Voor mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg bleek
retrospectief de kans op besmetting met HIV 0,3%, hepatitis C
2,7-10% en hepatitis B 5-45%. Hoe dit bij tandartsen ligt is
niet duidelijk. Bij 1 op de 1309 tandartsen, die gedragsmatig
niet tot de risicogroep behoorden, werden antilichamen voor
HIV aangetroffen. In plaatsen waar veel AIDS-patiënten
leven, bleek het risico van besmetting met HIV groter (1:637
tandartsen). Het risico hepatitis B op te lopen was 57 maal
groter dan dat voor HIV en om aan hepatitis B te sterven 1,7
maal. Verwondingen door naalden, boren, scalpels en andere
scherpe voorwerpen dragen bij aan de besmettingskansen.
Retrospectief is gevonden dat tandartsen zich 12 maal per
10.000 behandelingen verwonden en anderen constateerden
0,28 verwondingen per maand per tandarts.
In het onderhavige onderzoek werd in 4 tandheelkundige
opleidingsinstituten gedurende 6 jaar prospectief nagegaan
hoe en hoe vaak staf en studenten via verwonding (meldingsplicht!) blootgesteld werden aan bloed en ander lichaamsvocht van de patiënt. Na dergelijke incidenten werd de
betrokken patiënt verzocht zich te laten testen op onder meer
HIV. Ook de behandelaar werd gevraagd zich op gezette tijden
serologisch te laten onderzoeken en indien nodig werd bij
hem een therapie tegen HIV en hepatitis B en C ingesteld.
Tijdens 1.212.071 visites van patiënten verwondden behandelaars zich 428 maal, wat neerkomt op 3,53 per 10.000 visites.
In 20% van de gevallen betrof het een bloedende verwonding.
In absolute zin ging het vooral om studenten. Dit was niet ver268
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