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Zoals de redactie van deze canon al op de presentatie in oktober 2014 aanstipte: de samenstelling van een dergelijk werk is subjectief. In
de geschiedenis worden zoveel zaken belangrijk gevonden voor de tandheelkunde, dat het
bijna ondoenlijk is om deze in een canon weer
te geven. Zo komt de wat geïsoleerde positie
van de tandheelkunde binnen de geneeskunde
niet aan de orde. Waar bijvoorbeeld urologen
en oogartsen als medisch specialisten worden
gezien, verkeert de tandarts op een eilandje
binnen de geneeskunde. Tijdens de presentatie
meende hoogleraar medische geschiedenis
Mart van Lieburg dat dit verklaard kan worden
uit het feit dat ten tijde van T
 horbecke de zeggenschap binnen de tandheelkunde grotendeels in handen was van de families Dentz en
Van Son. Zij stonden een meer onafhankelijke
positie van de tandarts voor. In venster 12 over
het beroep van tandmeester stipt Jan den
Dekker bovenstaande problematiek aan en stelt
dat er in die tijd vanuit de artsen weinig
belangstelling was om zich toe te leggen op de
tandheelkunde.
Dan de inhoud van de canon. In 58 vensters
wordt de lezer een blik geboden op de tandheelkunde vanaf het jaar 249, het jaar waarin
Apollonia het leven liet, tot het jaar 2002
waarin het rapport ‘Taakherschikking in de

mondzorg’ verscheen. In de tussenliggende
vensters wordt, met als centraal punt een
jaartal, soms een beeld van een vakgebied
gegeven, bijvoorbeeld in venster 50 van de
gerodontologie. In andere vensters wordt een
bepaalde persoon beschreven, bijvoorbeeld
Pieter van Foreest. Soms wordt in een venster
een deel van de ontwikkeling in een vakgebied
beschreven, terwijl andere ontwikkelingen
binnen hetzelfde vakgebied in andere vensters
aan de orde komen. Zo wordt de gebitsprothese
tot 1851 beschreven in venster 5, de protheseelementen in venster 14 en de meest recente
ontwikkelingen in de prothetische tandheelkunde in venster 57. Dat klinkt wat rommelig,
maar het kan ook de aantrekkelijkheid van het
boek vergroten. Immers, het boek betreft geen
systematisch overzicht van de tandheelkunde
of van bepaalde vakgebieden. Veeleer is het een
boek om door te b
 laderen en om in willekeurige
volgorde eens stukjes uit te lezen. En daar leent
het boek zich uitstekend voor. Omdat deze
canon ook nog eens in vlotte stijl is geschreven,
is het niet alleen geschikt voor (aanstaande)
mondzorgverleners, maar ook om in de wachtkamer van deze zorgverleners te leggen.
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Deze gids is geschreven voor mondzorgverleners en studenten tandheelkunde en beoogt
een bijdrage te leveren aan het herkennen en
het correct toepassen van tandheelkundige
instrumenten. Daarbij gaat het zowel om basisinstrumentarium als om meer specialistische
instrumenten. Aparte hoofdstukken zijn gewijd
aan orthodontie, prothetiek, endodontologie,
parodontologie, radiologie en mondziekten,
kaak- en aangezichtschirugie. In deze nieuwe
editie is voor het eerst een hoofdstuk gewijd
aan uitrustingen om patiënten te monitoren en
de behandeling van gesedeerde patiënten. Bij
de verschillende instrumenten wordt vermeld
uit welke onderdelen ze zijn opgebouwd en wat
het beoogde toepassingsgebied is. Indien
instrumenten van codes zijn voorzien, hetgeen
bijvoorbeeld het geval is bij glazuurmessen,
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wordt een toelichting gegeven waar die betrekking op hebben.
Omdat de gids hoofdzakelijk op de Amerikaanse markt is gericht, zijn de hoofdstukken
over amalgaam en endodontologie minstens 2
keer zo lang als het hoofdstuk over instrumentarium ten behoeve van composiet. Dat hoofdstuk is summier en verre van volledig. Hoewel
de gids verder zeer uitgebreid is, is hij toch niet
compleet.
De gids is uitgegeven in de vorm van een
ringband, dat bladeren vergemakkelijkt. De
kwaliteit van de afbeeldingen (foto’s en tekeningen) is goed. Als naslagwerk en informatiebron kan de gids specifieke informatie bieden
voor de geïnteresseerde mondzorgverlener.
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