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Het doel van dit boek is de lezer inzicht te
geven in de snelle ontwikkelingen in de hedendaagse mondzorg en daarmee lering te laten
trekken uit ervaringen in het verleden. Het
betreft hier een geheel herziene en geactualiseerde editie van de eerste druk uit 2008.
Wanneer men beide edities vergelijkt, valt
op hoeveel in die 4 jaar al weer is veranderd.
Een paar voorbeelden: de nieuwe wetgeving op
het terrein van de mondzorg en de invulling
daarvan door de beroepsgroep, het initiëren en
het schielijk weer afblazen door de Tweede
Kamer van het experiment met de vrije prijsvorming. Ook valt op dat sommige zaken nog
steeds spelen, zoals het ontbreken van richtlijnen, waardoor niet duidelijk is welke wettelijke norm in de mondzorg moet worden
gehanteerd.
Deze herziene editie geeft een zeer overzichtelijk beeld van de maatschappelijke en
politieke factoren die raken aan de dagelijkse
praktijk van de tandarts-algemeen practicus. Zo

merkt de auteur in hoofdstuk 16 op: “De overheid is ver teruggetreden in de mondzorg. Met het
grotendeels verdwijnen van de tandheelkundige
zorg voor volwassenen uit de zorgverlening is ook
de mogelijkheid van het toezicht binnen deze sector
naar rato verdwenen, zonder dat daarvoor iets in
de plaats is gekomen”. Dat dit een ongewenste
situatie is voor de patiënt en de mondzorgverlener moge duidelijk zijn. Zo staan er in dit
boek talloze uitspraken die de lezer aan het
denken zet. Hoe is het mogelijk dat het gezondheidszorgsysteem zo ingewikkeld is geworden,
maar ook – en dat is bemoedigend – wat zijn er
veel mogelijkheden voor patiënten met een
ingewikkelde tandheelkundige problematiek!
Hoewel dit boek door de veelheid aan informatie niet altijd gemakkelijk leest, is het toch
voor iedere mondzorgverlener een belangrijk
naslagwerk om enigszins de weg te vinden in
het complexe terrein van de Nederlandse
mondzorg, met die merkwaardige ‘wirwar’ aan
regelgeving.
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Cardiovasculair risicomanagement is een vorm
van preventieve geneeskunde die een hoge
mate van wetenschappelijke bewijskracht heeft
en die succesvol wordt toegepast. Risicogroepen voor cardiovasculaire ziekten zijn
patiënten met diabetes mellitus, reumatoïde
artritis, chronische nierziekten, een al aanwezige cardiovasculaire ziekte, een belaste
familieanamnese en/of een combinatie van
risicofactoren. Die risicofactoren zijn hogere
leeftijd, roken, systolische hypertensie en een
hoog cholesterolgehalte van het bloed.
Dit boek biedt 23 hoofdstukken met theoretische kennis en praktijkadviezen, gegroepeerd onder de 6 hoofddelen, waaronder
epidemiologie, risicopatiënten en zorg op maat:
bewuste behandelkeuzes en succesfactoren bij
cardiovasculair risicomanagement. De auteur
schurkt met zijn populaire taalgebruik aan
tegen spreektaal. Voor de een zal dit het lezen
vergemakkelijken, voor een ander zal dit storend zijn. Exponent van het populaire taalgebruik is het grote aantal afkortingen. Dat
leidt bijvoorbeeld tot de volgende 2 zinnen:

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

“ApoB is het vereiste structurele apolipoproteïne
van VLDL en LDL. Elke VLDL- en LDL-partikel
heeft één molecuul ApoB, maar kan geen of juiste
meerdere ApoC-III-moleculen in zijn buitenmantel
hebben.” Gelukkig begint het boek met een lijst
van de gebruikte afkortingen, die wel 3 bladzijden beslaat en veelvuldig moet worden
geraadpleegd. Maar terug naar de inhoud.
De auteur toont terdege aan dat hij over grote
kennis en belezenheid van de cardiovasculaire
ziekten beschikt. Hij schuwt niet de recente
literatuur uitgebreid te citeren, regelmatig
mooie schematische tekeningen voorzien van
een toelichting te presenteren, evenals overzichtelijke tabellen. De lezer krijgt daarmee het
terechte gevoel dat de informatie actueel en
gedegen is. Wat men over cardiovasculaire
ziekten dient te weten of daaromheen wil
lezen, kan men in dit boek vinden. Het is zowel
een prachtig geïllustreerd tekstboek als een
actueel naslagwerk.
Wie (meer) inzicht wil hebben in cardiovasculaire ziekten en de preventie daarvan zal
dit handboek als een topuitgave ervaren.
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