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Voorkomen is beter dan genezen. Hoewel er nog
nooit iemand met cariës of parodontitis besmet
is geraakt in de tandartsstoel, vinden we het allemaal toch een vies idee om in aanraking te komen met haakjes, spiegeltjes en boren die bij
een ander in de mond zijn geweest. Hoe serieus
deze angst is en waarvoor we bang moeten zijn,
wordt besproken in de eerste 3 hoofdstukken
van dit boek. Gelardeerd met mooie afbeeldingen worden alle bacteriën, virussen, schimmels
en protozoa die relevant zijn voor de mondzorgpraktijk genoemd en wordt op een inzichtelijke
wijze de infectieketen besproken. In hoofdstuk
4 wordt de voor de mondzorg relevante wetgeving behandeld waarbinnen infectiepreventie
van toepassing is. In de hoofdstukken 5 tot en
met 13, waarin de verschillende voorschriften
voor onder andere handhygiëne, persoonlijke
hygiëne, afvalverwerking en prikaccidenten aan
de orde komen, wordt de wetgeving uitgewerkt
naar de praktijk. Het zou verhelderend zijn geweest als de relevante tekst uit de ‘Richtlijn Infectiepreventie’ of uit de genoemde wetgeving

aangehaald werd. Een leuke toevoeging voor de
startende tandarts is hoofdstuk 9 over de indeling van praktijkruimten.
Omdat ieder hoofdstuk begint met een casus, wordt de relevantie van het onderwerp meteen duidelijk en wordt de lezer aangezet tot
nadenken. Een aanbeveling aan de auteurs is
om de lezers van het boek via het web toegang te
bieden tot nieuwe richtlijnen of standaard protocollen.
Hygiëne en infectiepreventie in de mondzorgpraktijk is een uitwerking van de richtlijn
voor infectiepreventie voor mondzorgpraktijken (2016) boordevol achtergrondinformatie en
handige tips. Voor tandheelkundestudenten en
het behandelteam van een mondzorgpraktijk
is het een prettig leesbaar naslagwerk. Voor de
tandarts-praktijkeigenaar is het verstandig de
aanbevelingen in het boek altijd naast de richtlijn te gebruiken.
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Dit boek behandelt medisch taalgebruik vanuit zowel een professioneel als lekenperspectief.
Na een inleidend hoofdstuk wordt het boek opgedeeld in een theoretisch en praktisch deel. De
indeling is enigszins arbitrair omdat ook in het
tweede deel aandacht is voor theorie. Het eerste
deel omvat 4 hoofdstukken die meer algemene
aspecten van medische taal behandelen. Spreeken schrijftaal alsmede literair medische taal komen aan bod en de verschillende doelgroepen
waarmee wordt gecommuniceerd. Daarnaast is
er aandacht voor de context waarin die communicatie plaatsvindt en is een hoofdstuk geweid
aan het analyseren van tekst. In het tweede deel
worden meer specifieke aspecten bij het gebruik
van medische taal behandeld: vereenvoudigen,
toonzetting, verhullen en onthullen, verlevendigen, jargon, beeld en stijl. In elk hoofdstuk wordt
uitputtend beschreven waar men aan moet denken bij het toepassen van het aspect. Er wordt
bijvoorbeeld stilgestaan bij de effecten, de vooren nadelen en er worden voorbeeldzinnen gegeven. Lijsten van synoniemen staan in kaders. Elk
hoofdstuk wordt afgesloten met samenvattende
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aandachtpunten en soms met een ter discussie
sectie waarin de lezer nog wat vragen krijgt voorgelegd.
Het boek daagt uit tot nadenken over het
gebruik van medische taal. Het hanteert een
academische filosofisch getinte stijl. Er wordt
gebruikgemaakt van veel lange complexe en samengestelde zinnen met veel bijzinnen en tussen
haakjes geplaatste voorbeelden of verduidelijkingen. Dit in combinatie met lange paragrafen
die soms een hele bladzijde beslaan, bemoeilijkt de leesbaarheid van het boek. Kaders bevatten veel wetenswaardigheidjes. Verwijzing naar
de kaders ontbreekt vaak en de tekst roept soms
meer vragen op dan het beantwoordt. Voorbeelden met een tandheelkundige strekking komen
bijna niet voor. De lezer zal zich meer bewust
worden van de moeilijkheden en mogelijkheden
van medisch taalgebruik. Wie hoopt concrete
voorbeelden te vinden van hoe men in bepaalde
situaties het best kan communiceren, zal worden teleurgesteld.
Recensent: A.J.E. Smith
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