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Endodontologie 

Lekkage langs wortelvullingen en gecementeerde stiften 

Om een endodontisch behandeld element van een stiftop-
bouw te kunnen voorzien, moet een aanzienlijk deel van de 
kanaalvulling worden verwijderd. De gecementeerde stift zal 
het kanaal net zo goed moeten afsluiten als de oorspronkelijke 
vulling en dit is afhankelijk van de hechting van het cement. In 
een onderzoek van ACTA in Amsterdam werd de lekkage 
bepaald langs de kanaalvulling, de resterende apicale afslui-
ting na het prepareren voor de stift en langs een met 4 ver-
schillende cementen bevestigde stift. Daarvoor werden de tot 
op 12 mm ingekorte wortels van 120 geëxtraheerde centrale 
bovenincisieven gebruikt, verdeeld in 6 gelijke testgroepen. 
De kanalen in groep 1 en 2 werden 11 mm diep gevuld met 
AH26 en gutta percha-stiften volgens de laterale condensatie-
methode. Allereerst werd de lekkage in groep 1 als beginsitu-
atie gemeten. In groep 2 werd een cilindrisch stiftkanaal van 7 
mm diepte geprepareerd en werd de lekkage langs de resteren-
de 4 mm apicale afsluiting bepaald. Vervolgens werd van 
groep 1 steeds 4 mm vulling van apicaal verwijderd en de lek-
kage langs de resterende coronaire 7 mm gemeten. Dit werd 
gedaan om deze situatie te kunnen vergelijken met de 7 mm 
lange gecementeerde stiften (ParaPost van Whaledent) waar-
bij de apicale 4 mm was weggenomen. In de groepen 3 t/m 6 
werden 4 cementen gebruikt, namelijk zinkfosfaatcement 
(van Standaard), glasionomeercement (Ketac Cem van ESPE), 
gemodificeerd glasionomeercement (Fuji Duet van GC) en 
kunststofcement (Panavia EX van Kuraray). 

De conclusie luidde dat de afsluiting van een volledige 
kanaalvulling in gevaar kan worden gebracht door het prepa-
reren voor een stift. De gecementeerde stiften lekten niet meer 
dan de oorspronkelijke 7 mm kanaalvulling, en de cementen 
verschilden onderling niet significant. Geadviseerd wordt cal-
ciumhydroxide tussen de zittingen in te sluiten, het kanaal 
goed te spoelen voor het cementeren en bij voorkeur de stift te 
plaatsen onder cofferdam. 

Bron 
Wu M-K, Pehlivan Y, Kontakiotis EG, Wesselink PR. Microlea-
kage along apical root fillings and cemented posts. J Prosthet 
Dent 1998; 79: 264-269. 

L.J. Pluim, Groningen 

Gnathologie 

Diagnosegroepen 

Bij anamnese en onderzoek van patiënten met chronische 
orofaciale pijn dient de hulpverlener erop bedacht te zijn dat 
de pijn een onderdeel kan zijn van een wijder verbreid pijnpa-
troon, zoals dat bijvoorbeeld voorkomt bij fibromyalgie. 
Tekeningen waarin de patiënt pijnlocaties kan aangeven zijn 
daarom een goed hulpmiddel voor clinici die deze valkuil wil-
len omzeilen. 

Het onderhavige onderzoek betreft 200 opeenvolgende 
patiënten die een orofaciale pijnkliniek bezochten (gemiddelde 
leeftijd 37,4 jaar, spreiding 15-74 jaar; gemiddelde duur van de 
klacht 79,2 maanden, spreiding 1-588 maanden; gemiddeld 4,5 
voorgaande behandelingen). Door middel van tekeningen van 
de voor- en achterzijde van het lichaam konden patiënten pijn-
locaties aangeven. De tekeningen werden vervolgens geanaly-
seerd met een transparant dat was voorzien van een indeling in 
cellen: een rooster met vierkanten (dichtheid 400 per inch2). 
De voorzijde van de lichaamscontour betrof 1875 cellen, ter-
wijl de achterzijde in 1929 cellen kon worden gevat. Analyses 
die werden uitgevoerd hadden onder andere betrekking op de 

Afb. 1. Driedimensionale geografische verdeling van de pijn bij een frontaal 

aanzicht (a) van hoofd (links) tot voeten (rechts) en een achteraanzicht (b). 
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Afb. 2. Kenmerkende pijnlocaties bij de drie subgroepen Gl-G3 van de 200 

patiënten. De subgroep G3' betreft de patiënten met de meeste pijn. De 

getallen naast de voeten geven het aantal patiënten per subgroep aan. 

mate van uitbreiding: unilateraal versus bilateraal. Specifieke 
pijngebieden werden apart geanalyseerd. In frontaal aanzicht 
besloeg bijvoorbeeld het aangezicht 66 cellen. 

Uit de analyses bleek dat de groep patiënten 0-801 cellen 
scoorden in vooraanzicht en 0-866 cellen in het achteraan-
zicht (42,7 resp. 44,9% van alle cellen) De gemiddelde patiënt 
scoorde 71,8 en 99,7 cellen, 3,8% resp. 5,2% van de maximum 
score in het frontale en het achteraanzicht. Het meest frequent 
werden cellen in het hoofd en het gelaat (met uitzondering 
van de ogen en de neus) aangegeven (afb. 1). Negentien van de 
20 cellen die het meest werden aangegeven, waren in de nek-
regio gelokaliseerd. Pijn werd door 82,5% van de onderzochte 
populatie bilateraal aangeduid. Bij 69% betrof het locaties 
buiten het hoofd en het gelaat. Er konden 3 clusters worden 
geïdentificeerd. G1: het trigeminus-gebied; G2: het trigemi-
nus-gebied en het gebied dat vanuit cervicaal -2 en -3 werd 
geïnnerveerd; G3: pijn in gebied G1 en G2 en daarbuiten (afb. 
2). De clusters vertoonden geen correlatie met de leeftijd; G1 
en 2 bestonden gemiddeld 24 maanden, terwijl de pijnperiode 
in G3 gemiddeld 48 maanden bedroeg (p = 0,05). 

De auteurs concluderen dat aan de verschillende clusters 
vermoedelijk verschillende vormen van pathologie ten grond-
slag liggen. G1 zou representatief kunnen zijn voor temporo-
mandibulaire dysfunctie met een artrogene en/of een 
myogene component. Bij uitbreiding (G2) dient eerder te 
worden gedacht aan myofasciale pijn, terwijl G3 meer repre-
sentatief kan worden geacht voor poly-arthritiden of fibromy-
algie. Voor de tandarts algemeen-practicus betekent één en 
ander dat een brede anamnese van belang is om de complexi-
teit van een casus correct in te schatten, alvorens het hulpaan-
bod te formuleren. 

Bron 
Tiirp JC, Kowalski CJ, O'Leary N, Stohler CS. Pain maps from 
facial pain patients indicate a broad pain geography. J Dent 
Res 1998; 77: 1465-1472. 

M.H. Steenks, Groenekan 

Mondziekten en kaakchirurgie 

Geïsoleerde uitval van de nervus hypoglossus 

Geïsoleerde uitval van de n. hypoglossus is een zeer zelden 
voorkomende afwijking, omdat bij een intramedullaire oor- 
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zaak veel vaker de naastliggende kernen van de andere hersen-
zenuwen worden aangedaan en bij een extramedullaire oor-
zaak vaak de lager gelegen hersenzenuwen betrokken zijn. 
Toch is het van belang om van het bestaan van een geïsoleerde 
uitval van de n. hypoglossus te weten, omdat dit het eerste 
teken van een ruimte innemend proces kan zijn, of het gevolg 
van een trauma of van een vaatafwijking (van de arteria caro-
tis interna). Hoewel de tandarts zelden tot nooit een patiënt 
met een geïsoleerde uitval van de n. hypoglossus in zijn prak-
tijk zal zien, is een eventuele vroegtijdige herkenning van 
groot belang. De symptomen zijn zeker voor de tandarts 
direct in het oog springend. Zo zal de tong in rust naar de 
gezonde zijde en bij het uitsteken naar de aangedane zijde 
afwijken. De aangedane zijde van de tong vertoont vrijwel 
geen spiertonus. Het kan lijken of de aangedane zijde van de 
tong groter is dan de niet-aangedane zijde, terwijl er op de 
MRI-scan een beeld bestaat van een hemi-atrofie van de tong. 
Andere klachten zoals spraak- en slikproblemen hangen sterk 
af van de ontstaanswijze en de bestaansduur van de afwijking, 
maar kunnen zeer gering zijn. 

In dit artikel worden 2 patiënten besproken, beide met een 
geïsoleerde uitval van de n. hypoglossus. Bij een patiënt bleek 
de oorzaak een neurilemnoom van de n. hypoglossus te zijn, 
bij de andere patiënt werd uiteindelijk geen oorzaak gevonden. 

Bron 
Omura S, Nakajima Y, Kobayashi S, Ono S, Fujita K. Oral 
manifestations and differential diagnosis of isolated hypoglos-
sal nerve palsy: report of two cases. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol Endod 1997; 84: 635-640. 

J.M. Nauta, Groningen 

Intraligamentaire versus mandibulaire anesthesie 

Gezien de structuur van het bot van de onderkaak is veelal een 
mandibulaire anesthesie nodig om een goede anesthesie van 
de onderkaak te verkrijgen. De mandibulaire anesthesie is een 
veilige en betrouwbaar manier. Een mogelijk nadeel van man-
dibulaire anesthesie is de kans op intravasculaire injectie, tris-
mus, hematoom of beschadiging van de weke delen van de 
tong en de onderlip gedurende de periode dat de verdoving 
werkzaam is. 

Intraligamentaire anesthesie zou een goed alternatief kun-
nen zijn zonder deze mogelijke nadelen. In het onderhavige 
artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek waarbij de 
effectiviteit van intraligamentaire anesthesie is vergeleken met 
die van mandibulaire anesthesie. 

Het onderzoek werd verricht bij 16 patiënten bij wie bilate-
raal in de onderkaak extracties moesten plaatsvinden. De leeftijd 
van de patiënten varieerde van 23 tot 35 jaar, de gemiddelde leef-
tijd bedroeg 27 jaar en er waren evenveel mannen als vrouwen in 
dit onderzoek betrokken. Voor zowel de mandibulaire als de 
intraligamentaire anesthesie :Wn rd gebruikgemaakt van Citanest 
met Octapressine (van Astra). Er werd onderzoek gedaan naar 
de mate van ongemak tijdens de injectie van de verdovingsvloei-
stof, de mate van anesthesie die werd verkregen en de voorkeur 
van de patiënt voor één van beide injectietechnieken. Bij het 
onderzoek werden in totaal 45 extracties uitgevoerd. 

De anesthesie werd als minder prettig ervaren door 10 
patiënten (62,5%) van de intraligamentaire anesthesiegroep 
tegenover 3 patiënten (18,75%) van de groep met mandibulai-
re anesthesie. Bij 50% van de extracties (12 van de 24) onder 
intraligamentaire anesthesie werd geen pijn tijdens de extrac-
tie aangegeven. Bij gebruik van mandibulaire anesthesie bleek 
een pijnloze extractie mogelijk bij 85,7% van de extracties (18 
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van de 21). De patiënten hadden geen voorkeur voor één van 
beide injectietechnieken. 

Bron 
Dumbrigue HB, Lim MVC, Rudman RA, Serraon A. A com-
parative study of anesthetic techniques for mandibular dental 
extraction. Am J Dent 1997; 10: 275-278. 

J.M. Nauta, Groningen 

Parodontologie 

Parodontale microflora bij patiënt en partner 

Paropathogene micro-organismen kunnen bij partners 
onderling worden overgedragen. De respons op parodontale 
behandeling bij een patiënt zou negatief beïnvloed kunnen 
worden indien de partner paropathogene bacteriën bezit. Het 
doel van het onderhavige onderzoek is na te gaan of paropa-
thogenen in het speeksel van de partner de samenstelling van 
de microbiële flora van de behandelde parodontitispatiënt 
beïnvloeden. 

Er werden 10 patiënten met gevorderde parodontitis en 
hun partners onderzocht. De patiënten ondergingen scaling 
en rootplaning en aansluitend werd tweemaal daags 500 mg 
metronidazol gedurende 7 dagen gegeven. Plaque, bloeding 
na sonderen, pusafvloed na sonderen, supra- en subgingivaal 
tandsteen en pocketdieptes werden geregistreerd aan het 
begin van het onderzoek en 1 en 6 maanden later. Subgingiva-
le plaquemonsters werden genomen en onderzocht op de 
aanwezigheid van Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphy-
romonas gingivalis, Prevotella intermedia/Prevotella nigrescens, 
Campylobacter rectus en Peptostreptococcus micros. Het speek-
sel van de partners werd onderzocht op dezelfde bacteriën. 

Na behandeling was de parodontale conditie significant 
verbeterd. De terugkeer van de Paropathogene bacteriën in de 
subgingivale plaque van de behandelde patiënten was niet 
gerelateerd aan de aanwezigheid van de respectievelijke bacte-
riën in het speeksel van de partners. 

De auteurs concluderen dat de bacteriële flora in het speek-
sel van de partner weinig invloed heeft op de samenstelling van 
de microbiologische flora van de behandelde parodontitis-
patiënt. 

Bron 
Von Troil-Linden B, Alaluusua S, Wolf J, Jousimies-Somer H, 
Torppa J, Asikainen S. Periodontitis patient and the spouse: 
periodontal bacteria before and after treatment. J Clin Period-
ontol 1997; 24: 893-899. 

J. Reiker, Leeuwarden 

Preventieve tandheelkunde 

Gefluorideerde tandenstokers 

Approximale vlakken zijn risicogebieden voor cariës. Daar ter 
plekke zou een verhoogde fluorideconcentratie een goede 
cariëspreventieve werking kunnen hebben. Een goede moge-
lijkheid lijken gefluorideerde tandenstokers te bieden. Bekend 
is dat ze fluoride afgeven aan het speeksel. Nooit eerder werd 
onderzocht hoeveel fluoride ze afgeven in het approximale 
gebied en hoe dit in verhouding staat tot andere fluoridehou-
dende producten. 

In het onderhavige onderzoek gebruikten 24 proefpersonen  

met tussenpozen van een week één van de volgende fluoride-
houdende mondhygiëneproducten: tandenstokers, floss, 
mondspoelmiddelen, tandpasta en fluoridetabletten (0,50 
mg). De middelen werden alle gedurende 2 minuten toegepast. 
De gefluorideerde tandenstokers werden bijvoorbeeld 1 
minuut tussen de elementen 45 en 46 gedrukt en daarna 1 
minuut tussen 25 en 26. De gefluorideerde tandzijde werd op 
overeenkomstige wijze gebruikt. Daarna werd op verschillende 
tijdstippen met paperpoints wat approximale mondvloeistof 
opgenomen, waarvan de fluorideconcentratie werd gemeten. 

Na gebruik van de fluoridetandenstokers was de fluori-
deconcentratie in het approximale gebied gestegen van 3,6 
naar ongeveer 700 µM. Deze gunstige concentratie werd ook 
bereikt na gebruik van tandpasta, tabletten of mondspoelmid-
del. 

De tandenstokers in dit experiment waren door de onder-
zoekers zelf geïmpregneerd door ze 30 minuten in een 4% 
NaF-oplossing te drenken. De commercieel verkrijgbare tan-
denstokers leverden echter lagere fluorideconcentraties op: 
ongeveer 400 µM met de TePe- en de Butler-stokers, en slechts 
125 µM met de Sanodent-tandenstokers. Het gebruik van 
gefluorideerde tandzijde van Sanodent gaf eveneens een 
approximale fluorideconcentratie van 125 µM, terwijl die van 
Oral-B slechts 27 µM opleverde. Deze lagere waarden beteke-
nen echter niet dat van deze producten geen cariësremmende 
werking zou uitgaan. Een fluorideconcentratie van 20 µM is 
namelijk al effectief. Daarbij komt dat de approximale vloei-
stof minder snel wordt uitgespoeld dan elders in de mond. 

De auteurs menen dat de gefluorideerde tandenstokers een 
welkome aanvulling zijn bij de preventie van approximale 
cariës. Aangezien bij gebruik van één fluoridetandenstoker 
slechts 0,15 mg F vrijkomt, lijkt gevaar voor overdosering niet 
aanwezig, alhoewel de mogelijke cytotoxische werking van 
hoge fluorideconcentraties op de mucosa niet vergeten mag 
worden. 

Bron 
Kashani H, Birkhed D, Petersson LG. Fluoride concentration 
in the approximal area after using toothpicks and other fluo-
ride-containing products. Eur J Oral Sci 1998; 106: 564-570. 

A.M. van Luijk, Almere 

Tabletten tegen slechte adem 

Een slechte adem wordt vaak veroorzaakt door anaërobe 
bacteriën in de mond. Deze bevinden zich vooral op de tong, 
in pockets, onder overhangende restauraties, lekkende kronen 
en in geïmpacteerd voedsel. 

In dit onderzoek werd de werking onderzocht van gewone 
kauwgom zonder actieve ingrediënten, de pastilles Tic Tac en 
Odol Nice en 2 zuigtabletten met een oxiderende werking: 
Desaquick extra fresh en Desaquick forte (van Roland 
Arzneimittel). De middelen werden willekeurig verdeeld over 
123 gezonde proefpersonen die niet rookten. Hun gemiddelde 
leeftijd was 24 jaar. Ze gebruikten slechts één tabletje van het 
middel en dat 3 keer: `s avonds op de dag dat de nulmeting was 
gedaan en de volgende dag `s morgens en aan het begin van de 
middag. Drie uur later werd op diezelfde dag hun ademgeur 
opnieuw geanalyseerd. De kwaliteit van de ademgeur werd 
beoordeeld door 2 waarnemers, die op 10 cm afstand van de 
mond van de proefpersoon de uitgeademde lucht een cijfer 
gaven tussen 0 en 5. De proefpersonen beoordeelden ook zelf 
hun adem door de handen als kommetjes over mond en neus 
te houden, uit te ademen door de mond en weer in te ademen 
door de neus. De proefpersonen en één onderzoeker beoor- 
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deelden ook de geur van schraapsel dat met een lepel van het 
achtereinde van de tong was gehaald. Met speciale apparatuur 
registreerde men de hoeveelheid vluchtige zwavelver- 
bindingen in de ademlucht (na 5 minuten de mond gesloten te 
hebben gehouden), de concentraties cadaverine en putrescine 
in het speeksel en de zuurstofspanning in de mond. 

De 2 waarnemers verschilden nogal in hun observaties, wat 
waarschijnlijk te wijten was aan hun verschillende `neuzen' 
voor zwaveldamp en cadaverine. In het algemeen gaf Desa-
quick Forte de beste resultaten, gevolgd door Desaquick Regu-
lar en Odol Nice en daarna Tic Tac. De gewone kauwgom had 
de minste uitwerking op een goede adem. Dit is opmerkelijk, 
aangezien men algemeen aanneemt dat de kauwactie en de 
daarbij optredende speekselvloed een goede uitwerking heb-
ben op de mondgeur. 

Opvallend was dat de proefpersonenen redelijk goed in 
staat waren om hun eigen ademgeur te controleren op de be-
schreven manieren. Vooral de geur van het tongschraapsel 
leverde een betrouwbaar oordeel op, dat nauw relateerde aan 
de gemeten concentratie vluchtige sulfiden. De auteurs mer-
ken op dat dit waarschijnlijk ook ligt aan de proefpersonen die 
in dit geval gezonde jonge mensen waren die zich over hun 
ademgeur geen zorgen maakten. Uit de literatuur is namelijk 
bekend dat mensen die bang zijn dat ze een slechte adem heb-
ben, zichzelf een te slechte beoordeling geven. 

Bron 
Bar-Ness Greenstein R, Goldberg S, Marku-Cohen S, Sterer N, 
Rosenberg M. Reduction of oral malodor by oxidizing lozen-
ges. J Periodontol 1997; 68: 1176-1181. 

A.M. van Luijk, Almere 

Radiologie 

Het digitale systeem bij het opsporen van cariës 

Digitale radiologie is op het ogenblik sterk in ontwikkeling. Bij 
elke nieuwe diagnostische techniek moet men zich afvragen of 
het nieuwe systeem beter is of minstens even goed als de 
bestaande technieken. Ektaspeed Plus wordt in het algemeen 
beschouwd als de standaard van dit moment. 

Zestig geëxtraheerde gebitselementen werden onder iden-
tieke omstandigheden röntgenologisch afgebeeld op film en 
met behulp van de digitale sensor. Zes waarnemers werd ver-
zocht aan te geven of zich cariës bevond in het mesiale en het 
distale vlak van deze elementen. De digitale opnamen werden 
niet alleen in de oorspronkelijke vorm aangeboden, maar de 
waarnemers werden in een andere sessie ook in de gelegenheid 
gesteld contrast en helderheid naar eigen bevinden te optima-
liseren. Achteraf werden de elementen doorgezaagd om de 
werkelijke toestand vast te stellen. 

Op de niet-versterkte digitale opnamen werd cariës even 
goed herkend als op de conventionele röntgenfoto's. De digi-
tale opnamen waarop contrast en helderheid door de waarne-
mers konden worden ingesteld, leverden significant slechtere 
resultaten op. Het digitale systeem is dus vergelijkbaar met de 
conventionele röntgenfilm. Met het naar eigen goeddunken 
instellen van helderheid en contrast moet men voorzichtig 
zijn omdat dit subjectieve beoordelingen in de hand kan wer-
ken. 

Bron 
Tyndall DA, Ludlow JB, Platin E, Nair M. A comparison of 
Kodak Ektaspeed Plus film and the Siemens Sidexis digital 
imaging system for caries detection using receiver operating 

characteristic analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod 1998; 85: 113-118. 

P.F. van der Stelt, Amstelveen 

Digitale röntgenopnamen en cariësdiagnostiek 

De evaluatie van digitale röntgensystemen is veelal gebaseerd 
op laboratoriumexperimenten. In dit overzichtsartikel wordt 
aandacht besteed aan de betekenis van digitale systemen voor 
de diagnostiek van cariës. Op grond van hetgeen in de litera-
tuur is beschreven kan worden geconcludeerd dat de diagnos-
tiek met behulp van digitale systemen even goed is als die met 
conventionele röntgenfilm. Voor het opsporen van initiële 
occlusale cariëslaesies is röntgenologisch onderzoek slecht 
geschikt. Hetzelfde, zij het in mindere mate, geldt voor de her-
kenning van beginnende glazuurlaesies op de approximale 
vlakken. Het is niet bekend of er met digitale systemen minder 
opnamen behoeven te worden overgemaakt of hoeveel opna-
men er nodig zijn met de kleinere digitale sensoren vergeleken 
met conventionele films (formaat nr. 2). Er zijn daarom geen 
uitspraken te doen over de feitelijke dosisvermindering bij het 
overgaan van conventionele op digitale opnametechnieken. 
Ook het effect van versterking van contrast en helderheid en 
van andere beeldbewerkingstechnieken verdient nog veel 
onderzoek. 

Bron 
Wenzel A. Digital radiography and caries diagnosis. Dento-
maxillofac Radiol 1998; 27: 3-11. 

P.F. van der Stelt, Amstelveen 

Materia technica 

Afstand tussen lichtvenster en composiet 

Laagsgewijs restaureren met composiet impliceert bij het 
polymeriseren van de diepere lagen altijd enige afstand tussen 
composiet en lichtvenster. Vooral bij klasse II-restauraties kan 
de afstand tot de gingivale bodem van de preparatie oplopen 
tot 8 mm en meer. 

Een laboratoriumonderzoek had ten doel de relatie vast 
te stellen tussen polymerisatiediepte en afstand van het 
lichtvenster. In geëxtraheerde molaren werden diepe cilin-
drische preparaties gemaakt, die werden gevuld met Ful-fil 
(van Dentsply) of Silux Plus (van 3M). Polymerisatie 
gebeurde in één keer met een van de volgende lichtappara-
ten: Coltolux (van Coltene), LC-80 (van Lysta), Translux 
CL (van Kulzer) of Visilux 2 (van 3M). Het lichtvenster 
werd gehouden op afstanden van 0 tot 30 mm. De polyme-
risatiediepte werd bepaald door de elementen zover af te 
slijpen dat de composietcilinders over de volle lengte vrijla-
gen, waarna het niet-gepolymeriseerde materiaal werd afge-
schraapt en de lengte van de overgebleven cilinder werd 
gemeten. Bovendien werden hardheidsmetingen verricht op 
de composietcilinders. 

De resultaten zijn weergegeven in de afbeeldingen. Daaruit 
blijkt dat de relatie tussen polymerisatiediepte en afstand van 
het lichtvenster ongeveer lineair verloopt en dat de micro-
hardheid zelfs bij een lichtvensterafstand van 12 mm nog vol-
doende is tot op een diepte van 2 mm. De auteurs concluderen 
dat composiet ook in diepe preparaties kan worden gepolyme-
riseerd mits de gebruikelijke voorwaarden omtrent lamp, 
laagdikte en belichtingstijd in acht worden genomen. 
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Afstand tot het restauratie-oppervlak 

Tabel. Effectiviteit van amalgaamadhesiesystemen. 

Adhesiesysteem Merk Afschuifsterkte 
(MPa) 

Prime & Bond 2.0/Dyract Cem Dentsply DeTrey 14,3 (± 4,8) 
Amalgambond Plus/HPA Parke!! 12,8 (± 5,7) 
Scotchbond Multi-Purpose Plus 3M 10,9 (± 6,5) 
One-Step/Resinomer Bisco 7,6 (± 5,4) 
All-Bond 2 Bisco 5,2 (± 4,2) 
Fuji Duet GC 2,9 (± 3,5) 
OptiBond FL Kerr 2,7 (± 1,6) 
Optibond Kerr 

Tabel. Effect van Liner Bond Primer op de afschuifsterkte. 

Etsmiddel Primer Adhesief Afschuifsterkte 
(MPa) 

+ LB-Bond 23,7 (± 6,1) 

LB-Primer (30 s) + LB-Bond 19,5 (± 7,2) 

37% fosforzuur (15 s) + LB-Bond 24,4 (± 8,5) 

37% fosforzuur (15 s) LB-Bond 22,9 (± 8,4) 

10% fosforzuur (15 s) + LB-Bond 25,9 (± 6,8) 

10% fosforzuur (15 s) LB-Bond 18,1 (± 8,2) 

10% maleïnezuur (15 s) + LB-Bond 19,5 (± 9,3) 

10% maleïnezuur (15 s) LB-Bond 20,4 (± 5,9) 

2,5% salpeterzuur (60 s) + LB-Bond 25,4 (± 4,5) 

2,5% salpeterzuur (60 s) LB-Bond 22,4 (± 7,7) 

Excerpta odontologica 

Afb. 1. Relatie tussen polymerisatiediepte en afstand van het lichtvenster. 

Afb. 2. Relatie tussen microhardheid en afstand tot het restauratie-oppervlak. 

■ =0mm += 6mm =12mm 

Bron 
Hansen EK, Asmussen E. Visible-light curing units: correla-
tion between depth of cure and distance between exit window 
and resin surface. Acta Odontol Scand 1997; 55: 162-166. 

Ch. Penning, Leidschendam 

Hechting van amalgaam aan dentine 

In een laboratoriumonderzoek werd de effectiviteit van 8 amal-
gaamadhesiesystemen gemeten. Geëxtraheerde molaren werden 
occlusaal afgeslepen tot op de halve kroonhoogte. Op het geëx-
poneerde dentine werden amalgaamcilinders gehecht en werd, 
na blootstelling aan wisselbaden, de afschuifsterkte bepaald. 

De resultaten zijn weergegeven in de tabel. Er werden signi-
ficante verschillen gevonden tussen de beproefde adhesiesys- 

temen. De auteurs wijzen op de noodzaak voor onderzoek 
naar de duurzaamheid van de hechting in vivo. 

Bron 
Ramos JC, Perdigáo J. Bond strenghts and SEM morphology 
of dentin-amalgam adhesives. J Am Dent 1997; 10: 152-158. 

Ch. Penning, Leidschendam 

Effect van zelfetsende primer op glazuur 

Een zelfetsend impregneermiddel maakt een afzonderlijke 
applicatie van een etsmiddel overbodig. De vraag rijst of deze 
vorm van conditioneren leidt tot een minder sterke hechting 
aan glazuur. 

In een vergelijkend laboratoriumonderzoek werd Clearfil 
Liner Bond 2 (van Kuraray) in diverse combinaties toegepast 
voor het hechten van composiet (zie tab.). Op het vlakgesle-
pen glazuur van geëxtraheerde molaren werden composietci-
linders gehecht. Na blootstelling aan wisselbaden werden 
afschuifsterktemetingen gedaan. 

De resultaten laten geen significante verschillen zien tussen de 
groepen. De auteurs merken op dat het gedrag van zelfetsende 
impregneermiddelen na langdurig bewaren in water nog moet 
worden onderzocht evenals het klinisch gedrag op lange termijn. 

Bron 
Perdigáo J, Lopes L, Lambrechts P, e.a. Effects of a self-etching 
primer on enamel shear bond strengths and SEM morpholo-
gy. Am J Dent 1997; 10: 141-146. 

Implantologie 
Ch. Penning, Leidschendam 

Endodontisch probleem leidt tot implantaatverlies 

Het onderhavige artikel betreft een casereport. Bij een 55-jari-
ge vrouw werd een niet te handhaven 26 geëxtraheerd. Na 1 
maand werden de elementen 24 en 25 geprepareerd en van tij-
delijke kronen voorzien. Na nog eens 2 maanden werd onder 
antibioticumprofylaxe en met behulp van osteotomen een 
implantaat geplaatst ter plaatse van 26. De bodem van de sinus 
maxillaris werd met behulp van dit instrumentarium ca. 4 mm 
opgetild om het plaatsen van een implantaat van 10 mm 
mogelijk te maken. Drie maanden daarna meldde de patiënt 
zich met een buccale zwelling ter plaatse van 25. Deze bleek 
avitaal te zijn geworden en er was sprake van apicale patholo-
gie die zich tot het implantaat uitstrekte. Er werd een wortel- 
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kanaalbehandeling uitgevoerd, maar het implantaat bleek niet 
gehandhaafd te kunnen worden. 
De auteurs bediscussiëren de samenloop van omstandigheden 
die tot het implantaatverlies heeft geleid. Zij stellen dat de uit-
breiding van de apicale infectie rond het element 25 leidde tot 
infectie van het implantaatbed. Juist in het begin van de inhe-
lingsfase is dit gebied bijzonder kwetsbaar voor infectie. De 
gebruikte techniek (`bone splitting'), waarbij loze ruimte tus-
sen implantaatbed en implantaat kan ontstaan, droeg bij aan 
het probleem. Interessant is de opmerking van de redacteur 
van het tijdschrift: heeft het prepareren van de kronen tot avi-
taliteit van 25 geleid of is de bone splitting-techniek hier debet 
aan? Bij deze techniek wordt onder andere de buccale botla-
mel verplaatst met mogelijke verstoring van de bloedvoorzie-
ning in dat gebied. Dat laatste zou geleid kunnen hebben tot 
avitaliteit van 25. 

Bron 
Sussman HI. Endodontic pathology leading to implant failure 
— A case report. J Oral Implantol 1997: 23; 112-116. 

M.S. Cune, Maarssen 

Invloed van ervaring op implantaatoverleving 

Vanuit diverse disciplines in de geneeskunde (en waarschijn-
lijk ook daarbuiten) is bekend dat de ervaring van de opera-
teur van wezenlijk belang is voor het resultaat van een ingreep. 
Om te toetsen of dat ook bij implantologische ingrepen het 
geval is, werden de gegevens van een databank — waarin gege-
vens van een multicenter onderzoek met 2.641 implantaten 
waren opgeslagen — geanalyseerd. Er werden 2 groepen onder-
scheiden, namelijk behandelaars die voor aanvang van het 
onderzoek meer dan 50 implantaten hadden geplaatst en 
behandelaars die minder dan 50 implantaten hadden ge-
plaatst. Gekeken werd naar het percentage niet-geosseoïnte-
greerde implantaten ten tijde van de tweedefase-operatie of 
daarvoor. 

Het percentage implantaatverlies was voor beide groepen 
beperkt. In de groep van `ervaren' implantologen bleek het 
percentage niet-geosseoïntegreerde implantaten 1,8 te zijn. 
Het percentage verlies lag bij de minder ervaren implanto-
logen wel 2 keer zo hoog (3,6 p < 0,05). 

Er is sprake van een zogenaamde leercurve'. Het omslag-
punt ligt rond de tiende patiënt die wordt behandeld. Na de 
tiende patiënt is de afname in het percentage implantaatver-
lies het grootst. Implantologen met een beperkte ervaring (en 
hun patiënten) moeten rekening houden met een relatief gro-
ter percentage implantaatverlies en dus teleurstellingen als 
gevolg van de leercurve die ze ondergaan. De auteurs wijzen 
erop dat patiënten er goed aan zouden doen zich vooraf van 
de ervaring van hun behandelaar te vergewissen. 

Bron 
Lambert PM, Morris HF, Ochi S. Positive effect of surgical 
experience with implants on second-stage implant survival. J 
Oral Maxillofac Surg 1997: 55; 12-18 (suppl. 5). 

M.S. Cune, Houten 

Invloed van `peri-operatief spoelen met chloorhexidine 

In het onderhavige onderzoek werd nagegaan welke invloed 
het spoelen met chloorhexidine digluconaat (0,12%) heeft op 
implantaatoverleving en infectieuze complicaties tijdens de 

eerste chirurgische fase bij een implantologische ingreep. 
Hiervoor werden de gegevens van 2.847 implantaten uit een 
databank geanalyseerd. De behandelaars waren vrij om al dan 
niet chloorhexidine voor te schrijven. Bij ongeveer de helft 
van de patiënten had de behandelaar hiervoor gekozen. Daar-
bij was aan de patiënt het advies gegeven om direct voor de 
ingreep te starten en tot 2 weken na de ingreep door te gaan 
met tweemaal daags te spoelen. De andere helft van de patiën-
ten spoelde niet. 

In de groep die had gespoeld met chloorhexidine digluco-
naat bleek significant minder vaak een postoperatieve infectie 
voor te komen (4,1% tegenover 8,7%). Als er geen sprake was 
geweest van een infectie, bleek toch zo'n 2% van de implan-
taten niet geosseoïntegreerd te zijn ten tijde van de tweedefa-
se-operatie of daarvoor. Was er tijdens de inhelingsfase wel 
sprake geweest van infectie, dan lag het percentage implan-
taatverlies rond de 12: veel en ook significant hoger. 

De auteurs concluderen dat spoelen met chloorhexidine 
digluconaat (0,12%) ten tijde van en direct na de eerstefase-
operatie van een implantologische ingreep het aantal infecti-
euze complicaties en het daaraan gerelateerde 
implantaatverlies reduceert. Zij suggereren dat spoelen met 
een antisepticum mogelijk de voorkeur heeft boven het voor-
schrijven van een antibioticum, vanwege de bijwerkingen en 
kans op resistentievorming bij antibioticumgebruik. Om hier-
over meer duidelijkheid te krijgen is prospectief klinisch 
onderzoek wenselijk. 

Bron 
Lambert PM, Morris HF, Ochi S. The influence of 0.12% 
chlorhexidine digluconate rinses on the incidence of infec-
tious complications and implant success. J Oral Maxillofac 
Surg 1997: 55; 25-30 (suppl. 5). 

M.S. Cune, Houten 
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