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Tandarts Jasper Thoolen: 

“Zoek de imperfectie binnen 
de lijnen van perfectie” 
Pagina 6-8

Prinsjesdag 2019: belangrijkste 
gevolgen voor de tandarts
DEN HAAG Naast het mogelijk verhogen van het aantal opleidingsplaatsen 
tandheelkunde, zijn er tijdens Prinsjesdag meer relevante zaken voor de 
tandarts aan bod gekomen. Dental Tribune zet de belangrijkste punten 
op een rij:

Toekomstbestendige zorg
Om aan de stijgende zorgvraag te 
voldoen, is een van de speerpunten 
van het ministerie van VWS om de 
zorg toekomstbestendig te maken. 
Daarom is er komend jaar 88 mil
jard euro beschikbaar voor de zorg
sector. Dat is ruim 3 miljard meer 
dan vorig jaar. VWS gaat inzetten op 
preventie in plaats van curatie, het 
verplaatsen van zorg door inzet van 
moderne en digitale technologie en 

het aantrekken van voldoende zorg
personeel. Voor de zomer van 2020 
komt het ministerie met een visie 
hoe ze dit denkt te gaan realiseren. 

Geleidelijke verlaging 
zelfstandigenaftrek
Vanaf 2020 wordt de zelfstan
digenaftrek stapsgewijs verlaagd en 
de arbeidskorting verhoogd. 

Lees verder op pagina 13 

Per 2021 mogelijk meer opleidingsplaatsen tandheelkunde
plannen weinig concreet en vinden 
ze alleen doorgang als het aantal 
opleidingsplaatsen voor genees

kunde omlaag kan. Beroepsver
enigingen KNMT en ANT rea
geren overwegend sceptisch. 
“Het tekort aan tandartsen zou 
leidend moeten zijn en niet de 
overheidsfinanciën. Er kan niet 
getreuzeld worden.”

Lees verder op pagina 3 

Voor het eerst in jaren zinspeelt 
de minister concreet op een ca
paciteitsverhoging, al zijn de 

http://www.dental-tribune.nl
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‘Tanden bleken’ populairste 
zoekopdracht 
ALMELO Steeds meer Nederlanders zijn op zoek naar een betrouwbare  
manier om hun tanden te bleken. Dat blijkt uit onderzoek van Marktdata.nl. 
Het bureau voor onafhankelijk marktonderzoek bestudeerde het Neder-
landse zoekverkeer naar behoeften en kwaaltjes in de mondzorg. 

Marktdata.nl analyseerde alle Goog
lezoekresultaten van de afgelopen 
vier jaar op het gebied van mondzorg. 
Omdat de consument internet steeds 
vaker gebruikt in de oriëntatiefase, 
bieden statistieken over zoekvolumes 
inzicht in actuele ontwikkelingen 
van consumentenbehoeften. 
Uit het onderzoek naar behoeften en 
wensen in de mondzorg bleek dat de 
meeste zoekopdrachten betrekking 
hebben op het bleken van de tan
den. Maandelijks wordt er 14.800 
keer gezocht op de zoekterm ‘tanden 
bleken’. Daarnaast werd er veelvul
dig gezocht naar informatie over de 
‘kroon’ (9.900) en ‘beugel’ (6.600). In 

2018 werd in vergelijking met 2016 
meer gezocht naar de zoektermen 
‘facings tanden’ (+127%), ‘facings’ 
(+119%) en ‘tandenbleken’ (+103%). 
Op het gebied van kwaaltjes in de 
mond hebben de meeste zoekop
drachten betrekking op ontstoken 
tandvlees. Maandelijks werd er ge
middeld 9.900 keer gezocht op deze 
zoekterm. Daarnaast wordt er fre
quent gezocht op ‘kiespijn’ (5.400) en 
‘droge mond’ (5.400). In 2018 werd 
ten opzichte van 2016 meer gezocht 
naar ‘doorkomende tandjes’ (+42%), 
‘teruggetrokken tandvlees’ (+41%) en 
‘terugtrekkend tandvlees’ (+38%).
(bron: Marktdata.nl) 
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DEN HAAG Het aantal opleidings-
plaatsen tandheelkunde wordt mo-
gelijk in 2021 verhoogd. Dat blijkt 
uit de op Prinsjesdag gepresen-
teerde begroting van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Ingrid van Engelshoven, minister 
van OCW, geeft in haar begroting 
aan dat zij een advies van het Capa
citeitsorgaan verwacht waaruit blijkt 
dat de capaciteit van de initiële ge
neeskundeopleiding omlaag kan. 
Indien dit besloten wordt, zal het 
aantal opleidingsplaatsen tandheel
kunde in overleg met minister Bruno 
Bruins van Medische zorg vanaf stu
diejaar 2021/2022 verhoogd worden. 
Het Capaciteitsorgaan heeft eerder 
dit jaar een tussentijds advies ge
geven om 311 opleidingsplaatsen 

tandheelkunde te financieren. Dat 
betekent dat er 52 extra opleidings
plaatsen per jaar nodig zijn om aan 
de toekomstige vraag naar mond
zorg te kunnen voldoen. 
KNMTvoorzitter Wolter Brands 
stelt dat er voor het eerst in jaren 
gesproken wordt over een capaci
teitsverhoging. Desondanks heeft 
hij gemengde gevoelens. “Uiter
aard hadden we liever gezien dat 
de rijksbegroting concreter was 
geweest over de ingangsdatum en 
het aantal plekken en dat we niet 
afhankelijk worden van het aantal 
opleidingsplaatsen geneeskunde. 
We dringen al jaren bij Tweede en 
Eerste Kamerleden en de betrok
ken ministers aan op voldoende in 
Nederland opgeleide tandartsen, 
zodat iedere patiënt toegang heeft 

Mogelijk meer opleidingsplaatsen tandheelkunde vanaf 2021
tot goede mondzorg. En we horen 
steeds vaker dat praktijken moeten 
sluiten, omdat ze geen tandartsen 
kunnen vinden. Het is dus jammer 
dat minister Bruins en zijn collega 
Van Engelshoven nog niet hebben 
doorgepakt.” Ook de ANT is scep
tisch. “Het met elkaar verbinden 
van de mogelijke uitbreiding van 
het aantal opleidingsplaatsen ge
neeskunde is vreemd te noemen, 

omdat het tekort aan tandartsen 
leidend zou moeten zijn en niet de 
overheidsfinanciën. De ANT vindt 
dit een kwalijke zaak en is teleur
gesteld dat de overheid nog steeds 
geen concrete uitspraak doet. In het 
licht van de honderdduizenden kin
deren die nog niet naar de tandarts 
gaan en de aankomende vergrijzing 
kan er niet getreuzeld worden.”
(bron: KNMT, ANT) 

Column 
Reinier van de Vrie

Spiegelen
Mij wordt regelmatig gevraagd hoe ik als 
journalist zo in de tandheelkunde terecht 
ben gekomen. Daarvoor heb ik een mooi 
verhaal. Dat kwam omdat ik als vierjarige 
alleen op de fiets naar de tandarts ging... 
Ja, in een dorp kon dat vroeger op die leef-
tijd. Zij het dat het toen ook niet handig 
was om de binnenbocht naar links te krap 
te nemen. De mij tegemoetkomende fiet-
ser kon het in ieder geval niet waarderen. 
Gelukkig leidde het niet tot uitgeslagen 
tanden. Mijn ouders natuurlijk trots dat 
ik zo alleen naar de tandarts durfde. 
Maar waarom zou ik bang zijn voor mijn 
tandarts? Voor anderen was het een enor-
me bullebak, maar voor mij altijd uiterst 
vriendelijk omdat we voornaamgenoten 
waren. Bovendien mocht ik na een bezoek 
altijd iets uit de snoeppot nemen. Nee, dat 
zat wel goed, dacht ik toen, niet wetende 
wat me op gebitsgebied nog allemaal te 
wachten stond. 

Ik heb mijn eerste tandarts nooit ge-
vraagd waarom hij tandarts is geworden. 
Dat kan ook niet meer, maar u kan ik die 
vraag bij deze wel stellen. Ik had recent 
een interview met Nienke Wijnants, die 
als loopbaanadviseur een boek heeft ge-
schreven over de twijfels en dilemma’s 
van twintigers en dertigers en de keuzes-
tress die dat bij hen oplevert. Vroeg of laat 
vraagt iedereen zich af of hij de juiste keu-
zes heeft gemaakt en of dit nu het leven 
is dat hij altijd al wilde leven. Daar zitten 
volgens Wijnants zingevingsvragen ach-
ter. Dus: waarom ben ik hier op aarde als 
journalist of tandarts? Volgens haar kan 
het geen kwaad om daar minstens een-
maal in je leven meer dan een halve dag 
serieus over na te denken. Het helpt om 
de strubbelingen die je in je werk of leven 
ervaart makkelijker de baas te kunnen. En 
als je weet waar je het voor doet, leidt dat 
ook tot minder stress. 

Ik kwam als socioloog in een heel slech-
te tijd op de arbeidsmarkt en kwam 
uiteindelijk min of meer bij toeval in de 
journalistiek terecht. En later, met nog 
meer toeval, in de tandheelkunde. Voor 
die halve dag van Wijnants moet ik toch 
nog eens een keer de tijd vrijmaken, maar 
vooralsnog vind ik het best leuk om de 
tandarts af en toe een spiegel voor te hou-
den. Hij schroomt toch ook niet om mij 
een spiegel in de mond te steken? Waar-
om eigenlijk niet?

Reinier van de Vrie is freelance tand-
heelkundig journalist en tekstschrijver. 
Contact:  r.vandevrie@ 
congrescommunicatie.com. 

http://Marktdata.nl
mailto:r.vandevrie%40congrescommunicatie.com?subject=
mailto:r.vandevrie%40congrescommunicatie.com?subject=
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TEKST: IMELDA VAN DE WARDT

AMSTERDAM Mondhygiënisten spelen een belangrijke rol in het tijdig 
herkennen van bruxisme, reflux en obstructief slaapapneu. Het is daarom 
belangrijk dat deze beroepsgroep kennis heeft van slaapgeneeskunde, 
aldus dr. Ghizlane Aarab en prof. dr. Frank Lobbezoo in een interview 
gepubliceerd in Quality Practice. Samen modereren zij op 2 november de 
QP-dag ‘Wake-up call: slaapgeneeskunde is een blijvertje’.

Grote rol mondhygiënist in diagnostiseren slaapstoornissen

Onderzoek naar slaapstoornissen 
vond oorspronkelijk binnen de ge
neeskunde plaats, maar de tand
heelkunde manifesteert zich steeds 
sterker op dit gebied. “We worden nu 
gaandeweg meer gezien als partners 

voor universiteiten en onderzoeks
centra,” vertelt Aarab, universitair 
hoofddocent aan ACTA aan Quality 
Practice. “Dit is vooral te danken 
aan obstructief slaapapneu. Dat 
verschijnsel kan behalve tot pro

blemen in de mond ook leiden tot 
cardiovasculaire aandoeningen en 
door het verstoorde slaapritme zelfs 
tot autoongelukken. De industrie is 
daarop ingesprongen en heeft veel 
geld gestoken in de ontwikkeling 
van hulpmiddelen die het probleem 
moeten ondervangen. Dat helpt om 
het vakgebied aandacht te geven.” 
Obstructief slaapapneu werd in 
eerste instantie behandeld met 
Continuous Positive Airway Pressure 
(CPAP). “Pas toen patiënten aanga
ven dat ze dat een onprettige behan
delwijze vonden, is voor het eerst 

gekeken naar alternatieven,” licht 
Aarab toe. Dat heeft geleid tot de 
ontwikkeling van het Mandibulair 
Repositie Apparaat (MRA). Bruxis
me heeft volgens Lobbezoo altijd al 
tot het domein van de tandarts be
hoord, omdat het directe gevolgen 
heeft voor de kwaliteit van het gebit. 
De mondzorg is nog volop bezig om 
haar positie in de slaapgeneeskunde 
te bepalen. Volgens Frank Lobbezoo, 
hoogleraar Orofaciale pijn en dis
functie aan ACTA, ligt hier ook een 
taak voor mondhygiënisten. “Zij 
krijgen een serieuze opleiding van 
vier jaar, dus daarin moet ruimte 
bestaan voor dit onderwerp. Ook 
bij hen is kennis over de materie 
essentieel. Zij hebben meer tijd dan 
de tandarts voor het gesprek met de 
patiënt en dus meer gelegenheid 
om slaapgerelateerde tandheel
kundige problemen te signaleren.” 
Lobbezoo benadrukt dat mondhy
giënisten meer de poortwachters 
van de mondzorg worden en dat de 
tandarts hierin meer een tweede
lijns functie krijgt. “Dan is het ook 
zaak dat ze kennis van zaken heb
ben en weten wanneer ze de patiënt 
naar de huisarts moeten verwijzen.”

Wanneer een patiënt prikkelbaar 
reageert is het zaak dat de mondhy
giënist doordenkt: is de patiënt sla
perig of depressief? Dit zou volgens 
Lobbezoo immers kunnen wijzen 
op obstructief slaapapneu. De huis
arts zou in dit geval geïnformeerd 
moeten worden. Aarab benadrukt 
dat ook de tandarts hiervan moet 
weten, aangezien behandelaars el
kaar op de hoogte moeten houden. 
“Verder moet de mondhygiënist ook 
de medische behandelmogelijkhe
den voor slaapstoornissen kennen. 
De patiënt kan beginnen over MRA 
of CPAP en dan moet de mondhy
giënist wel weten waarover hij het 
heeft.” Die kennis is ook belangrijk, 
omdat die medische behandelmo
gelijkheden bijwerkingen kennen. 
Zo verandert MRA de gebitsstand 
en kan het bijvoorbeeld leiden tot 
een grotere speekselproductie. 

Tijdens de QP-dag ‘Wake-up call: slaap-
geneeskunde is een blijvertje’ op zaterdag 
2 november 2019 worden mondhygiënis-
ten door experts volledig bijgepraat over 
slaapgeneeskunde. Meer informatie op  
www.qualitypractice.nl. 

Programma
09:0009:30 uur Registratie en ontvangst met koffie & thee
09:3009:40 uur  Inleiding eerste plenaire gedeelte door comoderator dr. Ghizlane Aarab
09:4010:10 uur  Lezing 1: Tandheelkundige slaapgeneeskunde in de mondzorgpraktijk – prof. dr. Frank Lobbezoo
10:1010:40 uur  Lezing 2: Diagnostiek van tandheelkundige slaapstoornissen – dr. Ton Hilgevoord
10:40-11:00 uur Pauze
11:0011:10 uur  Inleiding tweede plenaire gedeelte door comoderator prof. dr. Frank Lobbezoo
11:1011:40 uur  Lezing 3: Behandeling van tandheelkundige slaapstoornissen – dr. Ghizlane Aarab
11:4012:10 uur  Lezing 4: Niettandheelkundige behandeling van OSAS – prof. dr. Nico de Vries
12:1012:40 uur  Lezing 5: MKAchirurgische behandeling van OSAS  prof. dr. Jan de Lange
12:40-13:30 uur  Lunch
13:3016:30 uur Workshopronde

 Workshop 1: Tandheelkundige screening (inclusief verkort functieonderzoek) – diverse docenten
 Workshop 2: Casuïstiek – prof. dr. Frank Lobbezoo
 Workshop 3: Vastleggen van mandibulaire protrusie, George Gauge registratie – diverse docenten

14:50-15:10 uur Pauze
16:30-17:00 uur Borrel

Percentage vrouwen onder de studenten tandheelkunde in de 
bachelorsfase op de drie opleidingen, in  het studiejaar 2018/2019

Feiten & cijfers

Van de bachelorstudenten  
tandheelkunde is vrouw.72%

De tandheelkundige beroepsgroep is 
aan het feminiseren. Maar wat is de 
verhouding binnen de opleidingen? 
De cijfers uit onderstaande tabel 
zijn afkomstig van de studentenad
ministraties van de drie opleidin
gen en tonen per opleiding hoeveel 
procent van de bachelorstudenten 
vrouw is. De gegevens zijn afkom
stig uit het studiejaar 2018/2019, 
van het huidige jaar zijn nog geen 
gegevens bekend. Hieruit blijkt dat 
het aandeel vrouwen bij het UMCG 
in het eerste jaar met 85% hoog is 
in vergelijking met de groep twee

de en derdejaars (71%). Dit geldt ook 
wanneer dat percentage wordt ver
geleken met het aandeel vrouwen in 
het eerste jaar bij het Radboudumc 
(70%) en ACTA (62%). Bij ACTA is het 
percentage vrouwen in het eerste 
jaar juist lager dan dat in het tweede 
en derde jaar. Bij het Radboudumc 
ligt dit wel hoger dan in de groep 
tweede en derdejaars, maar is het 
verschil niet groot. In totaal is 68% 
van de eerstejaarsstudenten en 72% 
van alle bachelorstudenten in het 
studiejaar 2018/2019 vrouw. 
(bron: Staat van de Mondzorg)
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Dr. Ghiziane Aarab en prof. dr. Frank Lobbezoo, moderatoren tijdens de QP-dag 
over slaapgeneeskunde. FOTO: MIRLO
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In ons aanbod:
2 november 2019                  Paro workshop voor de algemene en mondhygiëne praktijk

 

15 november 2019                Vergroting en ergonomie in de tandheelkundige praktijk 
 

15 november 2019                Acute medische situaties in de praktijk
 

29 november 2019                The Apex Revisited
 

13 december 2019                Dento-alveolaire chirurgie in de algemene praktijk

Wij bieden een uitgebreid programma voor het 

gehele tandheelkundige team. Ons programma 

bevat leergangen, cursusdagen, workshops en 

symposia.

We bespreken graag de mogelijkheden voor  

nascholing bij u in de praktijk of op een locatie 

naar keuze.

Kijk op onze website: www.acta-de.nl voor meer informatie over onze producten en diensten. 

Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam, T 020 - 5980 308, ade@acta.nl

Hét adres voor geaccrediteerde nascholing binnen de tandheelkunde!

Heeft u vragen over ons aanbod of een specifieke cursus, neem dan contact op met een van onze  

cursuscoördinatoren. 

ADVERTENTIE

AMSTERDAM 600.000 minderjarigen blijven verstoken van essentiële pre-
ventieve en curatieve mondzorg waar zij recht op hebben. Dat stelt de 
ANT in een brandbrief aan minister voor Medische Zorg Bruno Bruins. De 
beroepsvereniging vindt dat zorgverzekeraars ouders van kinderen die 
de tandarts niet of nauwelijks bezoeken te weinig wijzen op het recht op 
vergoeding vanuit de basisverzekering. 

600.000 kinderen bezoeken geen tandarts

In 2018 vroeg de ANT aandacht voor 
minderjarigen die de tandarts niet 
bezoeken. Volgens de beroepsver
eniging weten zorgverzekeraars 
om welke kinderen het gaat en zijn 
zij beter in staat deze groep te be

reiken. Op zorgverzekeraar DSW na 
nam geen enkele verzekeraar het 
initiatief om ouders te benaderen. 
“De excuses om niet mee te werken 
kwamen er vrij vertaald bijna altijd 

op neer dat de eigen financiële posi
tie belangrijker was, dan het nemen 
van maatschappelijke verantwoor
delijkheid,” aldus vicevoorzitter van 
de ANT Ravin Raktoe. “Sommige 
verzekeraars zagen het als een pro
bleem dat er wordt geïnvesteerd in 
een kind dat zich op zijn of haar 18e 
mogelijk ergens anders verzekert. 
Ze ontlopen zo hun maatschappe
lijke verantwoordelijkheid en zorg
plicht. De basis voor een gezond en 

gaaf gebit wordt immers gelegd 
in de vroegste jaren. Aangezien de 
huidige generatie jongeren veel 
meer suiker consumeert dan vroe
ger zijn ze extra kwetsbaar.”
DSW ging wel in op de oproep van 
de ANT. De zorgverzekeraar schreef 
ouders van kinderen die al langere 
tijd niet meer naar de tandarts zijn 
geweest een brief, om hen erop te 
wijzen dat tandheelkundige zorg 
voor minderjarigen vergoed wordt 

vanuit de basisverzekering. Deze 
brief is effectief gebleken. Na het 
eerste halfjaar brachten 127 van de 
296 aangeschreven minderjarigen 
een bezoek aan de tandarts. Dat is 
een opkomst van 43%. In de brand
brief vraagt de ANT de minister om 
overige verzekeraars te sommeren 
het goede voorbeeld van DSW te 
volgen. Autoriteit Persoonsgege
vens (AP) heeft aangegeven dat er 
geen privacywetten worden ge
schonden door ouders in te lichten 
over het recht op vergoeding.
(bron: ANT) 

TEKST: DENTAL TRIBUNE  
INTERNATIONAL

XIAN, CHINA Reflux is een onge-
makkelijke aandoening die nega-
tieve effecten kan hebben op de 
mondgezondheid van een patiënt. 
In een recent onderzoek is vast-
gesteld dat temporomandibulaire 
stoornis (TMD) en gastro-oeso-
fageale reflux (GERD) met elkaar 
verband houden. Andere factoren 
zoals angst en slechte slaap dragen 
bij aan deze correlatie. De auteurs 
van het onderzoek merken op dat 
artsen zich bewust moeten zijn van 
deze associatie en moeten overwe-
gen om multidisciplinaire manage-
mentprogramma’s in te stellen om 
patiënten te helpen.

Een internationaal team van on
derzoekers bestudeerde de gegevens 
van 1.522 patiënten in de leeftijd tus
sen 18 en 70 jaar oud met chronische 
TMD, afkomstig uit twee afzonder
lijke ziekenhuizen in China. Het 
team probeerde het verband tussen 
TMD en GERD te begrijpen en te 
bepalen of angst, somatisatie en de
pressie deze associatie beïnvloeden.
In het onderzoek merkte coauteur dr. 
Jihua Chen van de Air Force Military 
Medical University in Xian op dat de 
relatie tussen chronische musculos
keletale aandoeningen, maagdarm
ziekten, psychische aandoeningen 
en slaapproblemen ingewikkeld is. 
“Er is bewijs om de bidirectionele 
aard van de associaties tussen deze 
comorbiditeiten te ondersteunen,” 
zei Chen. Hij legde uit dat patiënten 
vast kunnen zitten in een cyclus die 
de slaap ondermijnt. Somatisatie 
en angst verergeren de pijn en deze 
pijn kan leiden tot slaapproblemen 
en psychische stoornissen.
Uit de resultaten is gebleken dat 
symptomatische GERD een risi
cofactor is voor TMD. Mensen met 
een langere geschiedenis van GERD 
hebben een hoger risico op TMD dan 
mensen met een kortere geschiede
nis. “Patiënten met zowel chroni
sche TMD als refluxsymptomen 
kunnen ondergediagnosticeerd zijn,  
wat resulteert in een uitgestelde ef
fectieve behandeling en een langdu
rig ziekteverloop,” stelt Chen. 
Het onderzoek, getiteld ‘Associa
ties tussen gastrooesofageale re
fluxziekte, psychische stoornissen, 
slaap en chronische temporoman
dibulaire stoornis: een casecontrol 
studie’, werd op 19 augustus 2019 
gepubliceerd in Canadian Medical  
Association Journal. 

Verband tussen 
reflux en tempo-
romandibulaire 
stoornis
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TEKST: IMELDA VAN DE WARDT

In 2016 studeerde Jasper Thoolen af als tandarts aan de Radboud Uni-
versiteit in Nijmegen. Al snel kwam hij in aanraking met complexe pati-
entencasussen die raakten aan verschillende disciplines. Op zoek naar 
antwoorden verdiepte Thoolen zich in de restauratieve en esthetische 
tandheelkunde. Inmiddels heeft hij veelvuldig bij- en nascholing op dit 
gebied gevolgd en geeft hij zelf cursussen over Digital Smile Design. 
Dental Tribune zocht Thoolen op in Tandheelkundig Centrum Parijsch, 
waar hij werkzaam is. “Ik kan patiënten vertellen wat het eindresultaat 
gaat worden, maar het werkt veel beter als je het laat zien.”

Tandarts Jasper Thoolen over de perfecte glimlach en Digital Smile Design

“Zoek de imperfectie binnen  
de lijnen van perfectie”

Waar komt uw bevlogenheid 
voor esthetische tandheel-
kunde vandaan?
Na mijn studie was ik onvoldoen
de bij machte om in verschillende 
disciplines te kunnen denken. Ik 
wist dat er iets aan de hand was 
met een patiënt, maar soms kon ik 
het gewoonweg niet oplossen. Mijn 
zoektocht naar antwoorden heeft 
me naar verschillende disciplines 
geleid. Ik vind het belangrijk om 
bij te scholen op alle gebieden van 
de tandheelkunde. Dat betekent 
niet dat ik alle behandelingen wil 
uitvoeren, maar ik wil weten hoe 
er vanuit een bepaalde discipline 
gedacht wordt. Dat is de enige ma
nier om een behandelplan te kun
nen sturen.

Tijdens mijn zoektocht kwam ik 
regelmatig in aanraking met res
tauratieve en esthetische tandheel
kunde. Ik vind het mooi om de na
tuur zo veel mogelijk na te bootsen. 
Respect is hierbij het kernwoord. 
Alles wat je ziet in de mond werkt 
met symmetrische of asymmetri
sche regels en biologische proces
sen. Als je die regels kent, kun je 
daarbinnen restauraties maken die 
kloppen. Voor mij ligt de uitdaging 
in duurzaamheid. Hoe maak ik een 
restauratie die gedurende een lan
ge periode intact blijft? Zowel het 
restauratieproces, de materialen, 
omgeving waar de restauratie zich 
bevindt als de patiënt kunnen hier
op van invloed zijn. 

Hoe belangrijk is een mooie 
glimlach?
Heel belangrijk! Uit onderzoek blijkt 
dat 94% van de mensen als eerste 
naar de glimlach van iemand kijkt. 
Een glimlach is het eerste wat we 
onthouden. Er bestaat een lijst met 
criteria waar het symmetrische 
spel aan moet voldoen. Dat zijn de 
lijnen waarbinnen je mag kleu
ren. Persoonlijk vind ik het mooier 
wanneer je binnen de symmetrie 
de asymmetrie opzoekt. Ik behan
del bijvoorbeeld een jonge patiënt 
die een tijd geleden een ongeluk 
heeft gehad met een hockeybal en 
nu twee uit composiet opgebouwde 
voortanden heeft. Die tanden zien 
er best aardig uit, maar zelf is hij er 
niet tevreden over. Aan de hand van 
foto’s van voor het ongeluk heb ik 
nieuwe restauraties ontworpen die 
bij de jongen passen. Vanuit sym
metrisch oogpunt uitgaande van 
de lengtebreedte verhouding zijn 
de nieuwe restauraties eigenlijk te 
lang, maar ik vind dat je buiten de 

symmetrische regels moet kunnen 
en durven denken om iets karakte
ristieks te maken wat daadwerke
lijk bij een persoon hoort, terwijl dit 
functioneel nog steeds verantwoord 
is. Dat is wat mij betreft het mooiste 
aan esthetiek. 

Een glimlach moet persoonlijk en 
eerlijk zijn. We onthouden immers 
niet de perfecte glimlach, maar de 
imperfecties in die lach. In Amerika 
is het een trend om tanden zo recht 
en wit mogelijk te maken. Ik vind 
dit een onnatuurlijke tendens met 
weinig respect voor de natuur. Dat 
is een spanningsveld waar we de 
komende jaren in de tandheelkun
de tegenaan gaan lopen: wanneer 
is het zorg en wanneer cosmetisch? 

Hoe gaat u in de praktijk met 
dit spanningsveld om?
Ik denk dat het steeds belangrijker 
wordt om de autonomie van zorg 
bij de patiënt te leggen. Vroeger na
men patiënten aan wat de zorgver
lener adviseerde. Inmiddels hebben 
patiënten toegang tot een ongeli
miteerde hoeveelheid informatie 
en zoeken ze zelf veel uit. Klopt die 
behandeling wel? Is het ergens an
ders goedkoper? Welke materialen 
worden er gebruikt? Wat voor effect 
heeft dat op mijn lichaam? Ik licht 
de patiënt in over behandelmoge
lijkheden en bijbehorende risico’s, 
maar ik laat de patiënt zelf kiezen 
welke zorg hij wil. Wanneer patiën
ten uitgebreide behandelplannen 
afwijzen, is mijn ervaring vaak dat 
ze terugkomen wanneer blijkt dat 
jouw voorspellingen juist waren. 
Dat je verteld hebt wat er gaat ge
beuren, schept vertrouwen. De pati
ent is vervolgens vaak gemotiveerd 
om iets aan het desbetreffende pro
bleem te doen. De beweging komt 
dan vanuit hemzelf en niet vanuit 
jou als tandarts. Dat zijn de fijnste 
patiënten om mee te werken. 

Worden er tegenwoordig  
hogere esthetische eisen  
gesteld aan een gebit?
Mensen zijn nu meer met hun li
chaam bezig dan jaren geleden. 
Daarnaast denk ik dat we meer over 
elkaar oordelen, ook als het gaat 
over cosmetiek op tandniveau. Jaren 
geleden was het verklaarbaar als 
iemand een voortand miste, aan
gezien de zorg anders was. Tegen
woordig kom je daar niet meer mee 
weg. Cultuur en de beleving van 
esthetiek spelen hierin een belang
rijke rol. Zeker in het Westen hech
ten we veel waarde aan uiterlijk 

vertoon. Elke cultuur heeft eigen 
standaarden. Zo is er nu in Japan 
een trend waarbij orthodontisten 
op massale schaal vampiergebitten 
creëren door gezonde tanden en 
kiezen scheef te zetten. 

Hoe kijkt u tegen die trend 
aan?
Als het functioneel en op biolo
gisch niveau klopt en er is sprake 
van een gezonde mond, dan mag 
iemand van mij best zijn tanden 
scheef laten zetten. Ik vind dat de 
autonomie bij de patiënt moet lig
gen, want hij besluit wat er met zijn 
lichaam gebeurt. Ik weiger wel om 
gezond weefsel op te offeren om een 
gebit mooier te maken. Daar ligt 
voor mij de grens. 

Wat is Digital Smile Design?
Digital Smile Design is een tech
niek bedacht door de Braziliaanse 
tandtechnicus Christian Coach
man. Hij kreeg soms modellen van 
een tandarts met een briefje waarop 
enkel stond: zes kronen, kleur wit. 
Maar het is voor de tandtechnicus 
lastig vormgeven wanneer hij geen 
idee heeft hoe het gezicht van de 
patiënt eruitziet. De lijnen, hoeken 
en breedte van tanden en kiezen 
worden immers bepaald door de 
gezichtsvorm. Coachman ontwierp 
een communicatietool waarbij de 
tandarts de tandtechnicus gedetail

leerder kan inlichten over het ver
wachte eindresultaat. Hij maakte 
foto’s van patiënten en tekende uit 
hoe hij tanden en kiezen zou willen 
vormgeven. Deze tekening zette hij 
vervolgens fysiek over in was op een 
gebitsmodel. Vervolgens maakte hij 
een mal van putty waarmee hij het 
ontwerp in de mond van de patiënt 
kon plaatsen en de patiënt kon la
ten zien hoe het eindresultaat eruit 
zou kunnen gaan zien.
Inmiddels is de digitale tandtech
niek doorgetrokken in het proces 
van Digital Smile Design. Alles kan 
tegenwoordig digitaal gepland wor
den. Dit biedt veel mogelijkheden, 
aangezien het snel werkt en aan
passingen teruggedraaid kunnen 
worden. 2Dfoto’s zijn vervangen 
door een 3Dintra en extraorale 
scan en modellen kunnen recht
streeks geprint worden. Digital 

Smile Design zorgt voor duidelijk
heid en voorspelbaarheid voor de 
patiënt. Het eindresultaat wordt 
veel duidelijker voor patiënten als 
je het laat zien.

Welke gemakken brengt 
Digital Smile Design voor de 
tandarts?
Op basis van hetgeen je wilt maken, 
ga je prepareren. Omdat je weet wat 
het eindresultaat wordt, kun je te
rugrekenen hoeveel je bijvoorbeeld 
van een tand af moet slijpen. Daar
naast merk ik dat de techniek mij 
persoonlijk helpt om te kijken waar 
onderliggende problemen zitten. 
Wanneer ik vastloop op een casus, 
maak ik een foto. Daar leg ik ver
volgens een schema overheen en 
bekijk ik op gezichtsniveau wat er 
functioneel gezien aan de hand is. 
Ik gebruik Digital Smile Design dus 
als diagnostische tool. Ik vind dat 
de techniek daarom niet alleen ge
schikt is voor restauratief tandart
sen, maar ook voor algemeen prac
tici. Het komt nu nog vaak voor dat 
tandartsen patiënten doorverwij
zen zonder exact te weten wat het 
probleem is. Digital Smile Design 
kan op verschillende niveaus bij
dragen aan de diagnostiek. Ik vind 
het belangrijk om de regiefunctie 
te behouden en niet af te schuiven. 

Jasper Thoolen: “Ik vind dat je buiten de symmetrische regels moet kunnen en durven denken om iets karakteristieks te 
maken wat daadwerkelijk bij een persoon hoort.” FOTO: GAAF.cARE

Alles in de mond 
werkt met 

symmetrische of 
asymmetrische 

regels en biologische 
processen
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Excent Excellent 
Hightech esthetische hoogtepunten

Dankzij het unieke 3-lijnen concept van Excent Tandtechniek heeft u een keuze. Het concept 
biedt namelijk voor elke indicatie een tandtechnische oplossing. In de Excent Excellent-lijn zijn 
hightech esthetische tandheelkunde en tandtechniek volledig geïntegreerd. Onze tandtechnici 
werken met de nieuwste technieken en de beste materialen om de hoogst haalbare esthetiek en 
service te bieden. Zoals kroon- en brugwerk in combinatie met TrySmile® of ‘Digital Smile Design’, 
een esthetisch consult en casusbespreking en het individualiseren van de restauratie samen met 
u in ons laboratorium.
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www.pastelli-nederland.nl                   Tel: 010- 416 36 70

Pastelli-Nederland Bedrijfskleding
voor de dentale professional

ADVERTENTIE

www.pastelli-nederland.nl                   Tel: 010- 416 36 70

Pastelli-Nederland Bedrijfskleding
voor de dentale professional

1.  Het uitstellen van een restauratieve behandeling geeft voordelen.
a. Juist
b. Onjuist

2.  Als er geen hulpvraag is bij de patiënt, terwijl er voor de 
behandelaar wel redenen zijn om een restauratief behandelplan  
te starten, is zorgvuldig counselen nodig.
a. Juist
b. Onjuist

De antwoorden vindt u op pagina 22.

Quiz

In hoeverre speelt etniciteit 
een rol bij de esthetische  
behandeling? 
De Duitse fotograaf Wolf Nkole  
Helzle heeft wereldwijd duizenden 
portretfoto’s gemaakt en deze op el
kaar gelegd. Op deze manier wilde hij 
onderzoeken of er één mens bestaat, 
zoals Leonardo Da Vinci’s ‘Homo 
Universalis’. Helzle concludeerde 
dat de mens per continent en zelfs 
per land andere kenmerken vertoon
de. Zo is het Afrikaanse gezicht vaak 
breder dan het Westerse gezicht en 
is de plaatsing van de neus in ver
schillende continenten verschil
lend. Het is gevaarlijk om te zeggen 
dat er één lijn is. Daar ligt dan ook 
mijn probleem met de vaste regels: 
iedereen is anders. Als tandarts weet 
je wat de esthetische hoofdregels 
zijn. Daarbinnen probeer je het per  
patiënt te personaliseren. 

Is Digital Smile Design een 
moeilijke techniek om te leren?
In het begin moet je tijd investeren 
in de learning curve, maar dat moet 

altijd met het aanleren van een 
nieuwe techniek. Tijdens het geven 
van cursussen merk ik dat iedereen 
het in een verschillend tempo leert. 
Het is bijvoorbeeld in je voordeel 
wanneer je vaker met een MacBook 
hebt gewerkt, maar uiteindelijk is 
het een kwestie van oefenen. Hoe 
vaker je het doet, hoe makkelijker 
het wordt. 

Voor de nascholingsformule 
Quality Practice heeft u een 
web-tv gemaakt over Digital 
Smile Design. Wat komt hier 
aan bod?
In de webtv, geaccrediteerde na
scholingsvideo’s waarin altijd een 
bijzonder onderwerp of specifieke 
behandelmethode in de mondzorg 
centraal staat, komt het complete 
proces van Digital Smile Design aan 
bod. Ik licht toe wat Digital Smile 
Design is en waar het voor gebruikt 
kan worden. Aan de hand van een 
specifieke patiëntencasus laat ik 
zien hoe een ontwerp tot stand komt 
en hoe de lijnen getekend worden. 
Daarnaast licht tandtechnicus Mi
chiel Wouters uit Rosmalen het 

proces vanuit zijn ogen toe en is 
gefilmd dat de patiënt het ontwerp 
past.  Het voordeel van de webtv is 
dat het heel visueel is. Je ziet wat ik 
doe en hoe ik lijnen neerzet. 

Waarom moet elke tandarts 
deze web-tv zien?
Ik hoop dat tandartsen getriggerd 
worden om de techniek zelf toe te 
passen. Ik merk zelf dat ik er veel 
aan heb gehad. Als maar 10% van 
wat het mij heeft gebracht bij an
dere tandartsen terecht komt, is het 
al de moeite waard. 

Wat zijn valkuilen in de 
esthetische tandheelkunde?
Veel jonge tandartsen willen te snel, 
te veel, te groot en te duur. Ze zien 
mogelijkheden en gaan er vervol
gens blind in. Met de ontwikkeling 
van digitalisering zie je dat weinig 
jonge tandartsen blijven nadenken. 
Dat brengt me tot een ethisch di
lemma, zeker als het gaat over de 
toepassing van digitale technieken: 
tot wanneer moet je als tandarts 
alle beslissingen nemen en wat 
mag een computer voor jou beslis

sen? Als je geen kennis hebt over 
analoge of biologische processen en 
niet weet hoe restauratieve tand
heelkunde in elkaar zit, moet je niet 
blind gaan op digitaal aangeleverde 
uitkomsten. Zo gaan diverse alge
meen practici aan de slag met di
gitale orthodontie, terwijl ze soms 
geen idee hebben hoe orthodontie 
werkt. De planningen die soms ge
maakt worden zijn onmogelijk. Het 
is problematisch wanneer je dit niet 
herkent en er blind in meegaat. Ik 
ben groot voorstander van digitaal 
werken, maar de waarde van digi
talisering kun je pas inschatten als 
je kennis hebt van analoge proces
sen. Om bewustwording te creëren 
is bij en nascholing erg belangrijk. 
Vooral bij onlangs afgestudeerde 
tandartsen die meteen een hoog 
salaris verdienen, is de prikkel laag 
om te blijven ontwikkelen en erach
ter te komen dat je eigenlijk maar 
heel weinig weet. 

In een eerder interview in  
Dental Tribune stelde MKA- 
chirurg Eddy Becking: “We 
moeten oppassen voor patiën-
ten die ontevreden zijn over 
iets anders en dat aan hun 
kaak wijten. Dan kun je nog 
zo’n mooi resultaat boeken, 
maar dat betekent vervolgens 
niet per se dat je een tevreden 
patiënt hebt.” Hoe kijkt u hier 
tegenaan?
Ik ben het hier vokomen mee eens. 
Diagnostiek is het in kaart bren
gen van de oorzaak van een gevolg. 
Wanneer je niet weet wat de oor
zaak is en slechts symptomen gaat 
bestrijden, zal het op een ander 
punt fout gaan. Zeker als het over 
esthetiek gaat. We moeten goed 
beseffen welke patiënt in de stoel 
zit. Ik heb zelf een aantal patiënten 
naar psychotherapeut en specialist 
op het gebied van psychodiagnos
tiek prof. dr. Eelco Hakman door
verwezen, omdat ik het gevoel had 
dat er iets niet klopte. Zo had ik een 
patiënt, een manager die circa 250 
man onder zich had, in de stoel die 
na verdoving een allergische reactie 
kreeg. Hij begon te zweten en kreeg 
het benauwd. Tijdens de daarop
volgende behandeling gebeurde 
hetzelfde. De man in kwestie had 
geen angst en heeft voorheen altijd 
goed op de anesthesie gereageerd. 
Ook had de patiënt ernstige rug
klachten met onbekende oorzaak 
waarvoor hij bij de pijnpoli liep. Ik 

vertrouwde het niet en heb meneer 
doorverwezen naar Hakman. Na 
een aantal testen bleek de man een 
ernstige sociale fobie te hebben. Hij 
was zo gespannen in zijn lichaam 
dat dit op orgaanniveau bijna ver
keerd uitpakte. Hakman adviseerde 
de patiënt om te stoppen met het 
aansturen van mensen en alleen 
op kantoor te gaan zitten. Binnen 
een maand was de man medicatie 
en pijnvrij. Het onderstreept dat je 
soms in de mond iets ziet gebeuren, 
terwijl ligt de oorzaak hiervan er
gens anders in het lichaam ligt.

Hoe herken je een patiënt 
die esthetisch behandeld wil 
worden, maar oorspronkelijk 
andere problemen heeft?
Je krijgt er voelsprieten voor. De 
persoonlijkheid van mensen en 
hoe ze vragen stellen verraadt veel. 
Als tandarts stel ik ook veel vragen. 
Waarom wil je het aangepast heb
ben? Wat vind je wel mooi en waar
om? Hoe komt het dat het nu niet 
mooi is? Sommige patiënten rea
geren dwingend en zijn vastbijters. 
Met die mensen moet je oppassen. 
Voor hen is het veel lastiger een 
eindresultaat te bieden waar ze ge
noegen mee zullen nemen 

Is er in Nederland veel 
aandacht voor esthetische 
tandheelkunde?
Steeds meer. Het is een differentia
tiegebied waar veel jonge tandart
sen geïnteresseerd in zijn. Ook is er 
veel aanbod omtrent bij en nascho
ling. Wel zijn er naar mijn mening 
twee soorten esthetisch tandartsen: 
zij die het vak te gek vinden en zij 
die het als een wedstrijd zien. Die 
laatste groep zal altijd oordelen over 
andermans werk. Als tandarts moet 
je de spelregels en risico’s goed be
grijpen. Ik denk dat jonge tandart
sen zich soms te weinig realiseren 
wat er fout kan gaan. 

Hoe verhoudt de esthetische 
tandheelkunde in Nederland 
zich ten opzichte van het  
buitenland?
Mijn gevoel zegt dat Nederland over 
het algemeen enigszins conserva
tief is, hoewel ook wij wel echt een 
mooie club talenten rond hebben 
lopen. De echte wereldtoppers op 
het gebied van esthetiek zitten vaak 
in OostEuropa, Italië en Brazilië. 
Veel sprekers en bekende tandart
sen komen uit die landen. 

https://nl.dental-tribune.com/news/nwvt-115-jaar-wetenschap-voor-de-algemeen-practicus-deel-2/
https://nl.dental-tribune.com/news/nwvt-115-jaar-wetenschap-voor-de-algemeen-practicus-deel-2/
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Afbeelding 1. Beginfoto van de anterieure elementen voorafgaand aan orthodontische behandeling. Afbeelding 2a. Voortanden na orthodontische behande-
ling. Afbeelding 2b. Extra-orale foto’s na orthodontische behandeling. Afbeelding 3. Digital smile design indiceert kroonverlenging van elementen 13, 12, 11  
en 21 en restauratieve behandeling van de elementen anterior. Afbeelding 4. Wax-up op het stenen model met betrekking tot de restauratieve behandeling 
van de elementen anterior. Afbeelding 5. 3D-geprint model van de digital smile design planning, met mock-up shell. Een cervicale opening werd gemaakt  
voor chirurgische toegang en kroonverlenging. Afbeelding 6a en b. Intra-orale pasvorm voor de surgical guide voor kroonverlenging. Afbeelding 7. Parodontaal 
weefsel van de anterieure elementen zes maanden na kroonverlenging. Afbeelding 8a. Mock-up siliconen index. Afbeelding 8b. Intra-orale foto van de mock-up. 
Afbeelding 9a. Preparatie door de mock-up. Afbeelding 9b. Controle van de preparatiediepte, met behulp van de siliconen guide, palatinaal. Afbeelding 9c. 
Uiteindelijke preparatie van de elementen. Afbeelding 10. Analoge afdruk met polyvinylsiloxaan.
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TEKST: DR MIchALIS DIOMATARIS, DR STAVROS pELEKANOS EN MIchALIS 
pApASTAMOS, GRIEKENLAND

Digitale vs analoge workflow op tien 
keramische veneers in de bovenkaak

Introductie
Er bestaan verschillende materialen 
en behandelopties voor esthetische 
en restauratieve tandheelkunde in 
het anterieure gebied. Het gebrui
kelijke protocol, met een analoge 
afdruk van polyether of polyvinyl
siloxaan, een afgietsel, waxing en 
pressing van keramische materi
alen, vereist uitzonderlijke vaar
digheden en is techniekgevoelig. 
Intraoraal scannen en een digitale 
afdruk bieden een accurate alterna
tieve methode om informatie uit de 
mond door te geven aan het dentale 
lab.1 Het digitale dossier staat, in te
genstelling tot de gebruikelijke me
thode, vast op de computer en kan 
op elk moment bewerkt worden. 

Op het gebied van materialen bieden 
verschillende nieuwe producten, 
zoals gedrukt of gefreesd keramiek, 
verbeterde kracht en functionali
teit. In dunnere afmetingen missen 
zij echter de wezenlijke esthetische 
schoonheid van conventionele ma
terialen zoals feldspathic porselein. 
Omdat de vraag naar betere esthe
tiek de laatste jaren is toegenomen, 
is er ook een groeiende behoefte 
aan restauratieve materialen die 
de natuurlijke dentitie benaderen. 
Oorspronkelijk gebruikt voor het 
maken van porseleinen elementen, 
heeft feldspathic porselein zich 
ontwikkeld tot het eerste keus es
thetische materiaal voor de gebrui
kelijke restauraties met veneers. 
De laatste jaren heeft het gebruik 
van handgemaakt poeder/vloeibaar 
feldspathic porselein een opleving 
doorgemaakt vanwege de hoog es
thetische waarde en omdat het wei
nig tot geen preparatie vereist. Door 
het prepareren tot een minimum te 
beperken, wordt minder tandweef
sel verwijderd en zijn de procedures 
minder invasief, wat exact de wens 
van patiënten is.2

De gebruikelijke methodes van ke
ramische productie worden daar
entegen om verschillende redenen 
beschreven als tijdrovend, tech
niekgevoelig en onvoorspelbaar, 
waardoor CAD/CAM een goed alter
natief kan zijn voor zowel tandart
sen als tandtechnische labs.3 CAD/
CAM kan ook de productietijd van 
highstrength keramiek tot 90% 
verlagen.1 Daarnaast zijn industri
eel vervaardigde blokken meer ho
mogeen, met minimale defecten, 
en worden CAD/CAM restauraties 
beter beoordeeld dan andere res
tauraties. 4,5 
Op het gebied van optische eigen
schappen en CAD/CAM, kunnen 
monochromatische esthetische 
materialen niet altijd de optische 
illusie in anterieure esthetiek eve
naren, zonder een laatste afwer
king door de tandtechnicus. Om 
zulke esthetische nadelen van een 
monochromatische restauratie te 
overwinnen, zijn multichromati
sche keramische blokken ontwik
keld, om een 3Dstructuur te geven. 
Deze keramische blokken geven een 
chromagradiënt van de cervicale 
tot de incisale gebieden die dentine 

gestart om de tanden in een betere 
positie voor veneers te krijgen, met 
minimale preparatie, en om de over
beet te verminderen. Een jaar na de 
behandeling kwam de patiënt terug 
voor de uiteindelijke prothetische 
restauratie (afbeelding 2a en b).

Methodes en materialen 
Digital smile design volgens Coach
man en Calamita9 werd uitgevoerd, 
waaruit een behandelplan met 
kroonverlenging en veneers op de 
elementen 1525 volgde (afbeelding 
3). Er werd ook een conventione
le diagnostische waxup gemaakt 
(afbeelding 4). Zowel digitale als 
conventionele mockups werden 
aangebracht, en er werd overeen
stemming bereikt over de vorm en 
proporties van de tanden. 
Er werd kroonverlenging toegepast, 
op basis van de digitale mockup, 
met het gebruik van een acrylen 

transparante dubbele kroonver
lengingsguide, die de randen van 
de gingivectomie en alveolectomie 
aangaf, nodig voor parodontale 
chirurgie voor esthetisch herstel 
(afbeelding 5 en 6).10

Zes maanden na stabilisatie van de 
weefsels (afbeelding 7), werd een 
mockup geproduceerd met Telio CS 
C&B (Ivoclar Vivadent) (afbeelding 
8a en b), en de elementen werden 
geprepareerd met siliconen guides 
(afbeelding 9ac). Zowel conventi
onele afdrukken met polyvinylsi
loxaan (afbeelding 10) als digitale 
afdrukken (TRIOS, 3Shape) werden 
gemaakt (afbeelding 11). 
De tijdelijke restauratie werd di
gitaal gemaakt, met de Telio CAD 
(Ivoclar Vivadent) in de Wieland 
Select CNC freesmachine. Het ont
werp werd gemaakt met de 3Shape 
DentalDesigner 2015 software  
(afbeelding 12a en b).

en glazuur in hetzelfde blok replice
ren.68 Het doel van deze klinische 
bespreking is om de analoge versus 
de digitale workflow van tien ke
ramische veneers in de bovenkaak 
te vergelijken, op het gebied van 
esthetisch eindresultaat, behan
delduur en technische bewerking 
voor zowel de tandarts als de tand
technicus. 

Case report
Een 35jarige patiënt kwam in de 
praktijk met als belangrijkste wens 
om de esthetiek in het anterieure 
gebied te laten veranderen (afbeel
ding 1). Er werd een diagnostische 
waxup gemaakt, gevolgd door een 
mockup, om een beeld van het 
eindresultaat te verkrijgen. Er werd 
een orthodontische behandeling 

Er werden twee sets van de defini
tieve restauratie gemaakt. De feld
spathic veneers werden gemaakt 
op een stenen model met gebruik 
van de IPS Style (Ivoclar Vivadent), 
terwijl IPS Empress CAD Multi (Ivo
clar Vivadent) werd gebruikt voor 
de digitale set (afbeelding 13 en 14). 
Beide sets werden intraoraal getest 
met een tryin paste om de optische 
kwaliteiten van de feldspathic en de 
CAD/CAM te vergelijken (afbeelding 
15ac). Behandelaar en patiënt be
sloten om de feldspathic veneers te 
gebruiken, vanwege geringe lengte
verschillen van de centrale incisie
ven tussen beide sets. Adhesieve be
handelingen volgden (afbeelding 16 
af ), en de uiteindelijke intraorale 
en extraorale foto’s werden een 
week later gemaakt (afbeelding 17 
ae). 
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Afbeelding 11. Digitale afdruk met TRIOS. Afbeelding 12a. Digitale planning van de tijdelijke restauraties. Afbeelding 12b. Tijdelijke restauraties intra-oraal 
(Telio CAD). Afbeelding 13. Analoge workflow (refractory dies, built-up veneers, aanpassingen, staining/glazing). Afbeelding 14. Digitale workflow (3D-geprint 
model, CAD/CAM veneers, aanpassingen, staining/glazing). Afbeelding 15a. Feldspathic veneers met try-in paste. Afbeelding 15b. CAD/CAM veneers met try-
in paste. Afbeelding 15c. Eerste kwadrant feldspathic veneers en tweede kwadrant CAD/CAM veneers gelijktijdig met try-in paste. Afbeelding 16a. Geïsoleerd 
gebied en try-in van de pasvorm van de veneers op elementen 11 en 21. Afbeelding 16b. Etching van het glazuur gedurende 30 seconden met 32% fosforzuur. 
Afbeelding 16c. Toepassing van de bonding. Afbeelding 16d. Laatste polymerisatie van de veneers. Afbeelding 16e. Veneers in situ voor afwerken en polijs-
ten. Afbeelding 16f. Eindresultaat direct na verwijderen van de rubberdam. Afbeelding 17a. Eindresultaat een week later. Afbeelding 17b. Eindresultaat een 
week later, frontaal. Afbeelding 17c. Lippen in rust, zicht op de incisale randen. Afbeelding 17d. Brede lach. Afbeelding 17e. Extra-orale eindfoto’s. Afbeelding 
18a. Subjectieve vergelijkingscriteria per stap tussen analoge en digitale workflows. PVS = polyvinylsiloxaan. Afbeelding 18b. Laboratoriumduur per stap 
tussen analoge en digitale workflows. PVS = polyvinylsiloxaan.
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Dr Stavros Pelekanos studeerde aan 
de School of Dentistry, National and 
Kapodistrian University of Athens in 
Griekenland en promoveerde aan het 
Dept. of Prosthodontics, School of 
Dentistry, AlbertLudwigs University 
of Freiburg, Duitsland. 
Dr Pelekanos werkt in een praktijk 
in Athene (AthinaSmile, www.athe
nasmile.gr), waarbij de nadruk ligt op 
prothetiek, esthetische tandheelkun
de, parodontologie en implantologie.  
Hij is Assistent Professor, Dept. of 
Prosthodontics, School of Dentistry, 
National and Kapodistrian University, 
Athene.

Dr Michalis Diomataris studeerde in 
2009 af aan de University of Athens 
Dental School, Griekenland. In 2017 
behaalde hij zijn Master van het post
graduate programma van Operative 
Dentistry of the University of Athens. 
Sinds 2011 is hij coördinator van de 
bacheloropleiding op het gebied van 
esthetische en restauratieve tand
heelkunde. In 2013 ontving hij de na
tionale eerste prijs van postgraduate 
studenten Operative Dentistry met 
een casus over klasse IV restauratie 
van een maxillaire centrale incisief. 
Sinds 2014 maakt hij deel uit van het 
team van Stavros Pelekanos’ Dental 
Clinic AthinaSmile, in Athene, waar 
hij behandelingen op het gebied van 
esthetische en restauratieve tandheel
kunde en prothetiek uitvoert. 

Michalis Papastamos voltooide in 
1983 zijn studie en is sindsdien werk
zaam in de tandheelkunde. Sinds 1989 
is hij de eigenaar van tandtechnisch 
lab ‘Dental Aesthetic’, gespecialiseerd 
in esthetische restauraties. Hij volgt 
seminars van vooraanstaande tand
technici en tandartsen in Grieken
land en daarbuiten, waardoor hij zijn 
kennis en educatie steeds op een hoger 
plan brengt. Bovendien organiseert en 
verzorgt hij lezingen en demonstraties 
en heeft hij, in samenwerking met 
Griekse en buitenlandse tandartsen, 
aan complete live dentale rehabili
tatieprogramma’s deelgenomen. Hij 
werkt samen met de opleiding tand
heelkunde van de National and Kapo
distrian University of Athens, op het 
gebied van prothetiek.

Referenties zijn op aanvraag beschikbaar bij 
de uitgever.

Resultaten
Intraoraal digitaal scannen is een 
perfecte alternatieve klinische pro
cedure vergeleken met de conven
tionele afdruktechniek. De digitale 
planning en mockup procedure is 
een krachtig communicatieinstru
ment voor de tandarts, hoewel het 
speciale vaardigheden in het ge

bruik van computersoftware ver
eist. Wat betreft de workflow in het 
lab: de meeste analoge procedures 
vereisen meer tijd (refractory dies, 
builtup veneers, aanpassingen), 
behalve staining/glazing (afbeel
ding 18a en b). 

Hoewel in deze casus het esthe
tisch resultaat van de feldspathic 
veneers, op basis van subjectieve 
argumenten, werd gekozen, is de 

analoge workflow veel veeleisen
der. De digitale aanpak lijkt te 
verkiezen, vanwege de afgenomen 
moeilijkheid, snelheid, complexiteit 
en ongemak voor de patiënt (afbeel
ding 18a en b).

Conclusie
Kennis en toepassing van virtuele 
smile design procedures, gecom
bineerd met innovatieve techno
logieën in het tandtechnisch lab, 

stelt tandartsen in staat om esthe
tisch aantrekkelijke nieuwe denta
le werkstukken te diagnosticeren, 
plannen, maken en afleveren. Bo
vendien heeft vooruitgang  op het 
gebied van CAC/CAMtechnologie 
de ontwikkeling versneld van es
thetische veneerrestauraties met 
industrieel geproduceerde materi
alen die over superieure biomecha
nische eigenschappen en een goede 
esthetiek beschikken. 

http://www.athenasmile.gr
http://www.athenasmile.gr
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In de vorige editie van Dental Tribune las u over inefficiënte werkwijzen 
die langzaamaan de praktijk binnen kunnen sluipen. De duidelijk niet lo-
pende zaken lossen we als zorgverlener vaak meteen op. Venijniger zijn de 
inefficiënte werkprocessen die onder de oppervlakte blijven. Ze werken als 
een ‘verborgen fabriek’ die veel tijd kost. Ook de mondzorg als vak wordt 
ieder jaar complexer en er wordt meer van de behandelaar gevraagd op 
het gebied van administratie en regelgeving. Het loont dan om te kijken 
waar onze routines efficiënter en eenvoudiger kunnen. Dit kan met behulp 
van de lean-managementmethode.

Tijdvreters in jouw praktijk – deel 2
Hoe je tijdvreters met een stappenplan aan kunt pakken

De leandenkwijze is ontstaan in 
Japan, maar de beproefde methode 
wordt inmiddels in de hele westerse 
wereld en ook in de zorg toegepast. 
Door gestructureerd en op verschil
lende manieren de processen in
zichtelijk te maken, kun je tijd en 
energievreters uit het systeem ha
len. In de tandartspraktijk bestaan 
die tijd en energievreters vaak uit 
alle zaken rondom de behandeling: 
de administratie, het factureren, 
telefoontjes van patiënten over no
ta’s, afspraken maken en verzetten, 
verwijsbrieven schrijven, behandel
plannen maken, voorraadbeheer en 
het onderhoud van instrumenten. 
Ook het heen en weer lopen omdat 
de juiste materialen niet klaar lig
gen in de behandelkamer is een veel 
voorkomende energieslurper. Vaak 
zijn we zo druk dat we alleen nau
welijks de tijd nemen om te kijken 
of het handiger kan. Als medicus 
zijn we in de praktijk vaak gewend 
om snel te moeten beslissen. Dat 
komt van pas bij de behandeling, 
maar het is een eigenschap die kan 
tegenwerken als we moeten kijken 
naar wat beter kan.

Stappenplan voor efficiëntere 
werkprocessen
Lean volgt een stapsgewijze bena
dering om een probleem goed aan 
te pakken. De stappen samen heten 
DMAIC. De D staat voor Definiëren. 
Bij deze eerste stap gaat het vaak 
mis, wanneer het probleem in een te 
grote context wordt beoordeeld. Als 
voorbeeld: je kunt kijken naar de al
gemene acceptatie van preventie in 
de praktijk. Het kan dan al snel com
plex worden als je erachter wilt ko
men waar dingen verbeterd kunnen 
worden. Beter is het om het probleem 
te verkleinen en zo specifiek moge
lijk naar een deel ervan te kijken. 
De kans is dan groter dat je tot een 
concrete oplossing komt. Vaak blijkt 
dat de oplossing voor een scherp ge
definieerd probleem uiteindelijk ook 
bijdraagt aan het bredere, algemene 
probleem. In dit voorbeeld zou je je 
dus kunnen beperken tot het kijken 
naar de preventie voor de jeugd, of 
voor kinderen met één caviteit.

Probleem in kaart brengen
De M staat voor Meten. Bij deze 
stap breng je in kaart hoe groot het 
probleem is. Soms kom je dan tot 

de conclusie dat er eigenlijk niet 
écht een probleem is. Weer een 
voorbeeld: je vraagt je af hoe je om 
moet gaan met een endostart van 
een molaar in de spoedtijd. Als dit 
‘maar’ tien keer per jaar voorkomt, 
dan kun je je afvragen of je hier veel 
tijd aan moet besteden. Als iets veel 
voorkomt of als het ontzettend be
langrijk is, dan is het goed om te 
kijken of het verandert als je een 
oplossing bedenkt. Dan is het wel 
belangrijk om erover na te denken 
hoe je eenvoudig meetbaar maakt 
wat de verandering oplevert.
De volgende stap is het Analyseren 
van het probleem. In de praktijk 
blijkt dit voor zorgverleners vaak 
de meest ingewikkelde stap. Niet 
omdat zorgverleners niet slim zijn, 
maar omdat ze erg oplossingsgericht 
ingesteld zijn. Ze ‘doen’ liever iets, 
dan veel tijd te besteden aan analy
seren. De vraag die je bij de analyse 
moet stellen is: welke deelfactoren 
dragen bij aan het probleem? Deze 
breng je vervolgens in kaart. Dat is 
belangrijk omdat een hardnekkiger 
probleem zelden of nooit van één 
factor afhangt. Wanneer je dus di
rect tot actie overgaat met een op
lossing, dan draait dat vaak uit op 
een teleurstelling omdat de dieper
liggende oorzaken ervoor zorgen dat 
het resultaat niet anders wordt.

Hulp voor het analyseren 
Een handige methode die helpt bij 
het analyseren is het visgraatdi
agram. De kop van de vis is daar
bij het probleem en de graten zijn 
de deelgebieden Mens, Middelen, 
Methoden en Milieu. Stel dat je 

het probleem heel klein hebt ge
definieerd: tot het niet maken van 
een preventieve afspraak voor een 
6jarig kind. Vervolgens kijk je per 
gebied wat bijdraagt aan het niet 
geven van preventieve voorlichting. 
Bij Mens kun je dan denken aan de 
attitude van de behandelaar die 
denkt dat er nog niet zoveel winst 
te halen is op die leeftijd, of de hou
ding van de ouders die denken dat 
er toch nog gewisseld moet worden. 
Bij Middelen vul je zaken in als fol
dermateriaal, de ruimte in de agen
da’s en de beschikbaarheid van de 
preventieassistent of mondhygië
nist. Bij Methoden denk je na over 

de manier waarop de afspraak aan 
de patiënt wordt aangeboden, maar 
ook aan motivational interviewing en de 
opbouw van de voorlichting. Mili
eu staat voor de omgeving. Vraag je 
hierbij af of de middelen die je aan
raadt ook beschikbaar zijn. Dragen 
ouders, familie en school dezelfde 
boodschap uit? Bij het bepalen van 
de deelfactoren is het niet zozeer 
belangrijk of een deelfactor in de 
goede groep is geplaatst. Dit kan 
weer lange (onnodige) discussies 
opleveren. Waar het uiteindelijk om 
gaat is dát je de relevante deelfacto
ren hebt gevonden.

Stapsgewijs verbeteren 
De I staat voor Innovatie. Na het in 
kaart brengen van alle deelfactoren 
is het eenvoudiger om oplossingen 
te bedenken die daadwerkelijk een 
verbetering creëren. Sommige op
lossingen zijn makkelijk te realise
ren. Bij factoren die samenhangen 
met cultuur kan dit wat lastiger 
zijn. Lean denken pretendeert dan 
ook niet dat de verbetering in één 
keer of direct voor 100% zichtbaar 
zal zijn. De essentie is juist staps
gewijs te verbeteren en de lat steeds 
iets hoger te leggen.

De laatste stap van het plan is 
de Controle. Controle klinkt een  
beetje ambtelijk. Het gaat meer om 
‘helpen’. Bij deze laatste stap denk je 
er van tevoren na over hoe je mede
werkers gaat helpen het verander
de gedrag of de verbetering vast te 
houden.

Met name de eerste drie stappen 
zorgen ervoor dat je op een andere 
manier naar problemen gaat kijken. 
Daarmee vergroot je de kans op het 
vinden van nieuwe, beter werken
de oplossingen. De stappen zijn het 
meest effectief wanneer je deze 
samen met het team bekijkt. Dan 
werk je samen aan een stapsgewij
ze verbetering waar iedereen beter 
van wordt.

Meer weten over lean toepassen in de  
tandartspraktijk? Neem contact op met  
Alexander via info@dentiva.nl. 

Alexander Tolmeijer. 

RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 7 februari 2020 

Acht lezingen over pijn in de dagelijkse praktijk

Schrijf u nu in voor deze praktische congresdag

www.pijn2020.nl
Congres voor Tandartsen, 

Mondhygiënisten, Tandartsassistenten 
en Orofaciale Fysiotherapeuten

ADVERTENTIE
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TEKST: IMELDA VAN DE WARDT

Ook onderwijsmateriaal gaat met de tijd mee. Dit geldt eveneens voor 
de opleiding tandheelkunde, waar behalve theoretische ook praktische 
vaardigheden worden aangeleerd. Een geschikte patiënt is niet altijd voor-
handen. Daarom heeft ACTA tien jaar geleden Simodont geïmplementeerd, 
een virtuele leeromgeving die uitgebreide en verbeterde mogelijkheden 
biedt aan studenten om zich voor te breiden op de behandelpraktijk. Wat 
is er al mogelijk met virtual reality? Zijn er straks nog wel ‘echte’ patiënten 
nodig? Dental Tribune ging in gesprek met dr. Ilse de Boer, universitair 
docent aan ACTA en onderzoeker naar virtual reality in het dentale on-
derwijs, en dr. Marjoke Vervoorn, Universitair Hoofddocent onderzoek en 
ontwikkeling aan ACTA. 

Dr. Ilse de Boer: “De virtuele wereld is zowel bevorderlijk voor de patiënt als 
voor de student zelf, die aangetoond heeft in de virtuele wereld te beschikken 
over een vaardigheid en zich hierdoor competenter voelt.”

Dr. Ilse de Boer en dr. Marjoke Vervoorn over virtual reality in het onderwijs

“Door trainen in virtual reality voelt  
de student zich competenter”

Waarom heeft ACTA gekozen 
voor virtual reality in het on-
derwijs? 
Vervoorn: Het gebruik van techno
logie in de tandheelkunde biedt 
nieuwe kansen en mogelijkheden 
om studenten zo breed mogelijk op 
te leiden. Daarnaast is er een ver
andering van skills-based naar compe-
tency-based onderwijs. Dat betekent 
dat we studenten in een eerder sta
dium willen leren om problemen 
op te lossen in plaats van alleen 
te prepareren en instrumenteren. 
Ook neemt de druk op (patiënt)vei
ligheid en transparantie toe. Het 
werken met een leeromgeving die 
gekoppeld is aan een database biedt 
veel mogelijkheden op het gebied 
van veiligheid en transparantie.

Op welke manier draagt de 
virtuele leeromgeving bij  
aan competentiegestuurd 
onderwijs?
De Boer: Wanneer je een kroonpre
paratie wilt oefenen, kun je dit op 
een plastic element doen. Hierbij is 
echter altijd sprake van een stan
daardsituatie. Het is ook mogelijk 
om de kroonpreparatie op een ge
extraheerd element te oefenen. In 
dit geval oefen je wel problematiek, 
maar weet je niet wat de plaats van 
het element in de kaak is en hoe het 
element ten opzichte van andere 
tanden en kiezen staat. Doordat 
het gebit van een bestaande patiënt 
wordt ingescand met een intraorale 
scanner, kun je in de virtuele wereld 
patiëntspecifieke situaties oefenen 
die vergelijkbaar zijn met de dage
lijkse praktijk. 

Waarom zijn driedimensionale 
beelden effectiever dan twee-
dimensionale?
De Boer: Het is zowel complexer 
als duurder om een driedimensi
onaal beeld aan te bieden dan een 
tweedimensionaal beeld. Vandaar 
dat we grootschalig onderzoek 
hebben gedaan naar de effectivi
teit. Wat is de toegevoegde waarde 
van 3Dbeeld voor studenten? Een 
groep studenten heeft gedurende 
een testperiode gestandaardiseer
de oefeningen in een 3Domgeving 
geoefend. Een andere groep deed 
hetzelfde in een 2Domgeving. Uit 
de resultaten bleek dat studenten 
die met 3Dbeelden oefenden, be
ter presteerden. Daarnaast wordt 
de realistischere beleving ook als 
positiever ervaren. 
Vervoorn: Het vinden van een ele

ment in een 2Domgeving is lastig. 
In een 3Domgeving zie je hoe diep je 
in het element zit. Die perceptie mis 
je bij tweedimensionale beelden. 

In 2018 ging de Algemene 
Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) van kracht. 
Simodont maakt gebruik van 
bestaande patiëntengegevens. 
In hoeverre is dit ambivalent? 
De Boer: Wanneer het gebit van een 
patiënt wordt ingescand, komen er 
patiëntgevoelige gegevens in de vir
tuele wereld terecht. Dit gebeurt nu 
op kleine schaal en deze gegevens 
zijn niet herleidbaar. Vooralsnog zie 
ik geen privacyproblemen.
Vervoorn: Ik denk dat het wel een 
prangende discussie is. De infor
matie die in de virtuele wereld 
gebruikt wordt, is eerder patiënt
gerelateerd dan patiëntgevoelig. Er 
moet zorgvuldig met gegevens om
gegaan worden die in de cloud wor
den opgeslagen. Wel vinden wij dat 
de patiëntveiligheid erbij gebaat is 
dat een student tandheelkunde op
timaal voorbereid is. De veiligheid 
van patiëntgegevens bewaken we 
daarbij. Deze twee belangen probe
ren we in verhouding ten opzichte 
van elkaar af te wegen. De patiënt 
wordt er immers beter van.

Op welke manier is de patiënt 
gebaat bij de virtuele wereld? 
De Boer: Tandartsen verrichten in
vasieve handelingen die irreversi
bel zijn. We streven ernaar om de 
patiënt zo min mogelijk als oefen
materiaal te gebruiken. Studenten 
die handelingen in een virtuele 
leeromgeving oefenen, beschikken 
vaak al over bepaalde vaardigheden 
voordat ze een patiënt behandelen. 
De virtuele wereld is zowel bevor
derlijk voor de patiënt als voor de 
student zelf, die aangetoond heeft 
in de virtuele wereld te beschikken 
over een vaardigheid en zich hier
door competenter voelt.  

Vervoorn: We willen dat onze stu
denten alles leren beheersen, zon
der dat ze dit op patiënten doen. 
De virtuele wereld biedt een scala 
aan indicaties die ze kunnen oefe
nen, waardoor ze uiteindelijk een 
breed pakket aan kennis, ervaring 
en competenties ontwikkelen.

Voor welke indicaties is 
Simodont geschikt?
De Boer: De virtuele wereld is vooral 
geschikt voor bijvoorbeeld kroon 
en brugwerk. Deze procedures 
bestaan uit veel stappen. Een van 
de voordelen van Simodont is dat 
alle gegevens worden opgeslagen. 
Daarnaast kun je schakelen in tijd, 
waardoor je ook alleen het begin of 
eind van een procedure kunt oefe
nen. Zeker ook op het gebied van 
implantologie en cariologie valt veel 
te winnen.
Vervoorn: Waar vroeger tanden en 
kiezen vaker werden geëxtraheerd, 
staat tegenwoordig preventie en 
behoud centraal. Bij cariologie 
gaat het dus niet zozeer om een 
lange procedure, maar om het be
schikbaar maken van moeilijk te 
verkrijgen oefenmateriaal. Een ge
extraheerde tand kunnen we door 
middel van virtual reality direct aan 
iedere student aanbieden. 

Sommige patiënten hebben 
een kleinere mondopening. 
Komt deze beperking ook aan 
bod in de virtuele wereld?
De Boer: Er kunnen een aantal be
perkingen ingesteld worden in de 
virtuele wereld, zoals een vrijheids
beperking waarbij de kaak slechts  
in een bepaalde hoek kan draai
en. Het oefenen met een beperkte 
mondopening is tot op heden niet 
mogelijk.
Vervoorn: Met technologie kun je 
uiteindelijk alles bouwen. Er zijn 
tegenwoordig ook ontwikkelingen 
waarbij een robotpop gebouwd is 
met plastic elementen, die zijn 
mond dicht kan doen tijdens een 
behandeling. De huidige systeem
grenzen liggen bij het gebit en de 
kaak, maar nog niet bij de mond en 
andere complexe zaken buiten het 
gebit. Wat wij vanuit het onderwijs 
en de behoefte uit de zorg belang
rijk vinden zijn de specifiekere com
plexe procedures, waarbij oefening 
noodzakelijk is. Het omgaan met 
een beperkte mondopening is niet 
iets wat je eindeloos moet oefenen, 
dus de investering die je daarvoor 
moet doen zal relatief hoog zijn en 
het gebruik laag. Waar de virtuele 
wereld het makkelijker maakt ten 
opzichte van de echte wereld, is 
gebruik effectief. Maar wanneer de 
echte wereld bepaalde zaken kan 
oplossen, ga je dat niet in de virtu
ele wereld implementeren. Virtual 
reality moet dienen als aanvulling 
op het onderwijs en niet als vervan
ging. 

Welke indicaties kunnen niet 
gesimuleerd worden? 
De Boer: Bij sommige handelingen 

leer je om een protocol op de juiste 
manier uit te voeren. In dat geval 
is virtual reality geen toegevoegde 
waarde. Ook communicatie met 
de patiënt kan niet gesimuleerd 
worden. Daarnaast kunnen han
delingen zoals het maken van een 
vulling, verwerken van materiaal 
en gebruik van de rubberdam niet 
virtueel geoefend worden. Dit kan 
echter wel preklinisch geoefend 
worden, aangezien het geen direc
te invasieve gevolgen heeft voor de 
patiënt.
Vervoorn: Simodont werkt met ge
voelsterugkoppeling. Wanneer je 
een boor in je hand hebt, het gas
pedaal indrukt en in een tand boort, 
voel je dat. De computer berekent 
hoe hard een materiaal op een be
paald punt moet voelen. Het gevoel 
wordt gecreëerd door motortjes die 
gekoppeld zijn aan de translatie
vrijheidsgraden. Op de rotatievrij
heidsgraden zitten deze motortjes 
niet, wat betekent dat je alleen 
rechte bewegingen kan voelen. Een 
buiging in bijvoorbeeld een wortel
kanaal kan nog niet gesimuleerd 
worden.
De Boer: Ik denk dat het voor de 
complexere procedures waarbij je 
gevoel moet ontwikkelen, zoals 
een wortelkanaalbehandeling, nog 
niet de ultieme uitkomst is. Ook 
wanneer je wilt voelen hoe stevig 

je een implantaat in het tandvlees 
draait, mis je iets in de virtuele we
reld. Wellicht wordt dit op langere 
termijn beschikbaar in de virtuele 
technologie. 

Geeft Simodont feedback?
De Boer: De software geeft feedback 
op vaardigheidsontwikkeling. Vroe
ger werd dit met de hand gemeten, 
maar dat liet ruimte voor interpre
tatie. Wanneer studenten geome
trische figuren moeten prepareren, 
geeft het systeem aan hoeveel pro
cent er verwijderd is en of er ook 
omliggend gebied is geraakt. Voor 
klinische situaties heb je nog steeds 
een docent nodig voor feedback.
Vervoorn: Ik denk dat virtual reality 
het leven van docenten makkelij
ker maakt. Alle gegevens zijn op elk 
moment terug te vinden. Uitein
delijk is het ontzorgen, maar dat 
betekent wel dat je eerst die ver
andering moet aanvaarden. Het is 
een omschakeling van een wereld 
die tastbaar is, naar een wereld die 
visueel bestaat, maar tegelijkertijd 
ontastbaar is. 

Hoe complex is het om een 
innovatief systeem in het  
onderwijs te implementeren?
De Boer: Wanneer je als onderwijsin
stituut handelt op beschikbaar we
tenschappelijk bewijs, loop je altijd 

Virtual reality 
ontzorgt de 
organisatie, 
docenten en 
studenten
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 Vervolg van pagina 1achteraan. Wanneer je innoveert, 
handel je op basis van intuïtie of 
aannames. Het is daarom belangrijk 
om een innovatief systeem stapsge
wijs te implementeren en dit naast 
de bestaande methodiek aan te bie
den. Wel moet de technologie zich 
tegelijkertijd blijven verbeteren en 
bewijzen. Tijdens de stapsgewijze 
implementatie moet wetenschap
pelijk bewijs verzameld worden om 
te evalueren of de aannames klop
pen en of het daadwerkelijk een toe
gevoegde waarde heeft. 
Vervoorn: Ten eerste willen we de 
organisatie ontzorgen, doordat we 
alle benodigdheden voor studen
ten beschikbaar stellen. Als de pa
tiënt er niet is of we hebben geen 
getrokken element, kunnen we 
altijd terugvallen op virtual reality. 
Ten tweede ontzorgen we docenten 
door gestandaardiseerde werkzaam
heden aan het systeem over te laten. 
Hierdoor heeft de docent meer tijd 
voor complexere taken. Ten derde 
ontzorgen we studenten, doordat 
zij specifieke problemen eindeloos 
kunnen oefenen en geen nieuwe 
elementen hoeven kopen. Het kost 
wel tijd voordat iemand daadwerke
lijk het gevoel heeft ontzorgd te zijn. 

De Boer: De gebruiker moet zelf vin
den dat er sprake is van een verbete
ring. Als de gebruiker waarde hecht 
aan de bestaande omgeving, dan 
valt hij over verschillen. In eerste 
instantie loop je dus tegen de per
ceptie van het verschil aan. Omdat 
het nieuw is, kun je daar niet de 
benodigde bewijsvoering aan toe
voegen die je nodig hebt om daar 
overheen te kunnen stappen. Het 
kost tijd om met een nieuw systeem 
te werken en het als fijn te ervaren.  

Bevordert de virtuele leer-
omgeving de prestaties van 
studenten?
De Boer: Er is recent onderzoek ge
daan naar de rol van virtual reality 
bij kroonpreparaties door master
studenten. Uit het onderzoek is ge
bleken dat studenten die oefenen in 
de virtuele leeromgeving, beter be
slagen ten ijs komen. Ook zien we 
dat studenten die virtuele booroe
feningen doen, vaardiger zijn in het 
gebruiken van een boor dan studen
ten die dit niet doen. Wanneer je 
alleen met plastic hebt geoefend, is 
de stap naar patiëntenbehandeling 
groot, aangezien je dan voor het 
eerst te maken krijgt met de speci
fieke problematiek van een patiënt. 
Er komt ineens veel op je af. Virtual 
reality verkleint deze stap, omdat 
je patiëntspecifieke situaties hebt 
geoefend. Doordat studenten het 
technische deel al gezien hebben, 
kunnen zij zich beter concentreren 
op communicatie met de patiënt. 
Door het verkleinen van de stapjes 
is het gehele leerproces behapbaar
der en komt de student beter voor
bereid bij de patiënt. 

Wat gaat virtual reality het 
onderwijs in de toekomst 
brengen?
De Boer: Simodont is in de afgelo
pen jaren meermaals uitgebreid. Ik 
hoop dat uitbreidingen er in de toe
komst voor zorgen dat het gebruik 
gaat toenemen. Hoe meer klinische 
problematiek er in de virtuele we
reld aangeboden kan worden, hoe 
beter het aansluit bij de echte we
reld en hoe makkelijker de overgang 
naar de dagelijkse praktijk wordt. 
Een realistisch en breed scala aan 
problemen, zoals wortelkanaalbe
handelingen, implantaten, verdo
ven en extraheren, zorgen voor een 
nog betere aansluiting. Ik denk dat 
dit de focus voor de toekomst is, 
zodat een student tandheelkunde 
kan afstuderen met bredere ken
nis en een gedegen basis. Ook kan 
het aantal toepassingen uitgebreid 
worden naar onder andere nascho
ling, herintegratie en reintegratie 
van tandartsen. 
Vervoorn: Ik denk dat de Simodont 
in de toekomst een betaalbaarder, 
simpeler, efficiënter en sneller ap
paraat gaat worden, dat ook in de 
dagelijkse praktijk gebruikt kan 
worden voor procedures die minder 
vaak voorkomen. Wanneer tandart
sen een moeilijke handeling moe
ten verrichten die ze lang niet heb
ben gedaan of niet goed beheersen, 
kunnen ze dit in de virtuele wereld 
oefenen. Daarnaast heeft virtual re
ality een positief effect op de ecolo
gische voetafdruk van de opleiding, 
aangezien er geen afval van materi
aal geproduceerd wordt en geen bo
ren vervangen moeten worden. Ik 
verwacht dat de druk van het milieu 
een rol zal spelen om verder te gaan 
met het uitbreiden van het gebruik 
van virtual reality. 

Ilse de Boer studeerde in 2009 
af als tandarts aan ACTA, waar 
ze betrokken bleef als docent, 
onderzoeker en projectmede
werker. Daarnaast is ze werk
zaam als algemeen practicus 
bij Aemstelgroep Tandartsen 
in Amstelveen. In 2017 pro
moveerde De Boer op haar 
proefschrift ‘Virtual Reality as 
Innovation in Dental Educati
on – Validation of a virtual re
ality environment: collecting 
evidence ‘onthefly’ during 
development and implemen
tation’, waarbij ze onderzoek 
deed naar de effectiviteit van 
virtual reality in het onderwijs. 
Nog altijd is De Boer betrokken 
bij het Simodontproject, waar 
ze zich focust op de ontwikke
ling van virtuele elementen, 
implementatie in het onder
wijs en onderzoek. 

Marjoke Vervoorn behaalde 
in 1982 de opleiding Tandheel
kunde, waarna ze een jaar als 
tandarts heeft gewerkt. Al snel 
specialiseerde Vervoorn zich 
op het gebied van onderwijs, 
respectievelijk bij Rijksuniver
siteit Groningen, Hogeschool 
Utrecht en inmiddels bijna 27 
jaar bij ACTA. Vervoorn was 
copromotor van de Boer en 
is projectleider bij het Simo
dontproject en is dagelijks 
gefocust op de verbetering en 
innovatie van het dentale on
derwijs. 

Waar de virtuele 
wereld het 

makkelijker maakt 
ten opzichte van 

de echte wereld, is 
gebruik effectief

De zelfstandigenaftrek is een be
drag dat ondernemers in de inkom
stenbelasting mogen aftrekken van 
hun winst, mits ze 1.225 uur hebben 
gewerkt als ondernemer. Met de af
trek wordt het bedrag waarover in
komstenbelasting is verschuldigd, 
verlaagd. Op dit moment kunnen 
ondernemers 7.280 euro per jaar 
aftrekken. Jaarlijks zal deze aftrek
post met 250 euro worden verlaagd, 
totdat het in 2028 nog 5.000 euro 
betreft. Deze maatregel is gericht 
op het verkleinen van het verschil 
in belastingheffing tussen werkne
mers en zzp’ers. 

Zelfstandigenverklaring
Vanaf 2021 geldt voor zzp’ers een 
minimumuurtarief van 16 euro 
per uur. Het kabinet gaat ervan
uit dat zzp’ers met een uurtarief 
boven de 75 euro kunnen sparen 
voor werkloosheid en pensioen en 
zich hiervoor kunnen verzekeren. 
Daarom kunnen zzp’ers met een 
hoog uurtarief vanaf 2021 werken 
met een zelfstandigenverklaring. 

Hiermee kunnen ze vooraf met hun 
opdrachtgever afspreken dat ze als 
zelfstandig ondernemer werken en 
gevrijwaard zijn van loonheffingen, 
pensioenverplichtingen en caobe
palingen. 

Wettelijk verplichte gegevens-
uitwisseling
Het ministerie van VWS wil digi
talisering van de zorg versnellen. 
Daarom wordt in het programma 
‘Elektronische gegevensuitwisse
ling in de zorg’ de benodigde wet
geving opgesteld voor het digitaal 
uitwisselen van gegevens tussen 
zorgverleners. Ook worden de ge
gevensuitwisselingen die als eerste 
verplicht digitaal moeten verlopen, 
aangewezen. 

Antibioticaresistentie
De tien Regionale Zorgnetwerken 
Antibioticaresistentie, die zich be
zighouden met tegengaan van anti
bioticaresistentie en samenwerking 
in de regio stimuleren, zullen wor
den versterkt.  

Compensatieregeling
Per 1 januari 2020 kunnen kleine 
werkgevers compensatie krijgen 
voor transitievergoedingen als zij 

(of hun erfgenamen) hun bedrijf 
moeten beëindigen wegens pensi
onering, ziekte of overlijden van de 
werkgever. Naast deze compensa
tieregeling wordt per 1 april 2020 
ook de regeling compensatie transi
tievergoeding bij langdurige ziekte 
ingevoerd. 

Verplichte arbeidsongeschikt-
heidsverzekering
Het ministerie van Sociale zaken 
en Werkgelegenheid komt met een 
voorstel omtrent een verplichte ar
beidsongeschiktheidsverzekering 
(AOV) voor zzp’ers. Het is nog on
duidelijk wanneer de AOV ingaat 
en wat deze gaat kosten. Naar ver
wachting wordt in de zomer van 
2020 een voorstel gedaan. 

Verklaring Omtrent Gedrag
Op dit moment wordt de Verkla
ring Omtrent Gedrag (VOG) als ver
goeding beschouwd die in de vrije 
ruimte valt. Dit wordt door werk
gevers vaak als hinderlijk ervaren, 
omdat een dergelijke verklaring 
vaak wettelijk verplicht is en geen 
voordeel heeft voor de werknemer. 
Daarom wordt de VOG per 1 januari 
2020 gericht vrijgesteld. 
(bron: KNMT, ANT) 
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Mogelijk  
nieuwe long-
ziekte door  
e-sigaret 
NEW YORK, VS Een nieuwe long- 
ziekte die in verband zou staan met 
het roken van een e-sigaret heeft 
in de Verenigde Staten vijf levens 
geëist. 450 pa tiënten zijn gediag-
nostiseerd met de ziekte. 

Vorige maand zijn diverse staten in 
Amerika een onderzoek gestart dat 
meer duidelijkheid moet geven over 
de nieuwe ziekte en of deze daad
werkelijk veroorzaakt wordt door 
het roken van esigaretten. Meer 
dan 120 patiëntendossiers worden 
onderzocht. Opvallend is dat pati
enten vaak relatief jong zijn en voor 
hun opname in goede gezondheid 
verkeerden. Van alle patiënten is 
bekend dat zij onlangs een elektri
sche sigaret hebben gerookt en in
middels kampen met kortademig
heid, vermoeidheid, hoesten, pijn 
op de borst en gewichtsverlies. 
“Veel mensen beschouwen vapen als 
minder gevaarlijk alternatief voor 
het roken van sigaretten, maar het 
is niet risicovrij,” vertelde dr. Ho
ward Zucker, commissaris van het 
ministerie van Volksgezondheid in 
New York, eerder over de zaak. Zo
lang het onderzoek loopt, raadt de 
Amerikaanse gezondheidsdienst 
CDC af esigaretten te roken.
(Bron: AD) 

TEKST: DENTAL TRIBUNE  
INTERNATIONAL

TORONTO, CANADA Onderzoekers 
aan de Universiteit van Toronto 
hebben onlangs een subsidie ont-
vangen om nieuw restauratiemate-
riaal te ontwikkelen voor de behan-
deling van cariës. Met de subsidie 
wordt beoogd om tandkleurig res-
tauratiemateriaal te maken, dat 
niet afbreekt wanneer het in con-
tact komt met speeksel of de im-
muunrespons van het lichaam. Dit 
is noodzakelijk om mislukkingen 
van tandheelkundige restauraties 
tegen te gaan en de behandelings-
kosten te verlagen. 

De subsidie is toegekend door de 
Canadian Institutes of Health Re
search (CIHR) en heeft een waarde 
van 648.000 euro. Met dat bedrag 
moet wortelcariës en terugkerende 
cariës worden verminderd. Volgens 
de onderzoekers komen bovenge
noemde mondgezondheidsproble
men vooral voor bij achtergestelde 
bevolkingsgroepen. In populaties 
waarbij zowel de mondgezondheid 
als mondhygiëne slecht of aange
tast zijn, falen tandkleurige vullin
gen vaak voortijdig. Voortdurende 
vervanging is dan vereist. 

Wetenschappers ontwikkelen nieuw restauratiemateriaal
Het polymeermateriaal zal in ver
schillende orale omstandigheden 
worden getest. “We zijn in staat 
om de interacties van restauratie
materialen met speeksel, bacteriën 
en het immuunsysteem te replice
ren voor de ontwikkeling van een 
nieuw restauratiesysteem voor 
cervicale laesies met verbeterde 
prestaties. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt veel strengere testen dan 

ooit tevoren,” vertelt prof. Yoav Fi
ner van de Universiteit van Toronto. 
“Deze financiering illustreert de 
diepgaande en uitgebreide pro
gramma’s in toegepaste biomate
rialenonderzoek die bestaan op de 
faculteit der tandheelkunde aan 
de Universiteit van Toronto, met 
CIHRsubsidies zoals deze geleid 
door een internationaal erkende 
clinicuswetenschapper en onder

steund door uitstekende onder
zoekstechnici en wetenschappers,” 
zegt prof. Paul Santerre van de Uni
versiteit van Toronto. 
“Dit is een belangrijk klinisch pro
bleem met vooral negatieve effecten 
op de gezondheid van kwetsbare be
volkingsgroepen,” stelt prof. Bern
hard Ganss, vicedecaan Onderzoek 
aan de faculteit. “Maar met deze 
diepgaande, multidisciplinaire 

aanpak kunnen we de langeter
mijnresultaten voor mensen en het 
landschap van de mondzorg funda
menteel veranderen.”
De onderzoekers hopen het materi
aal op de markt te brengen via een 
startup bedrijf voor gezondheids
technologie genaamd Mesosil, dat 
onder leiding staat van dr. Cameron 
Stewart. 
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HEAT-TREATED FIREWIRE™ NiTi

• EdgeOne Fire™ is designed to shape canals in a 
reciprocating motion similar to WaveOne® Gold

• EdgeOne Fire™ can be used with the same motor and 
hand piece setting as WaveOne® Gold.

• EdgeOne Fire™ features our heat-treated Fire-Wire™ 

• Excellent flexibility, capable of 90° curves.

• No bounce back to preserve canal anatomy.

When you want...

EXCLUSIVELY AVAILABLE FROM HENRY SCHEIN 

Contact your Henry Schein Sales Consultant for more alternative file systems from EdgeEndo.

ADVERTENTIE

Veel mensen beschouwen vapen als 
een minder gevaarlijk alternatief voor 
het roken van sigaretten, maar het is 
niet risicovrij. 
FOTO: pIXABAY/ROLAND MEY
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4Dental staat voor kwalitatieve tandtechniek. Dankzij onze strategische samenwerking 
met Azië-expert Spring Dental, gespecialiseerd in kwalitatief hoogwaardige  
tandtechniek voor een scherpe prijs, hebben wij nu nog meer keuze. 

Wij bieden fraaie esthetiek voor elke patiënt!

4Dental in Nederland
✓ Ruim 100 jaar historie
✓ Altijd dichtbij: > 40 locaties
✓ CAD/CAM expertise: eigen freescentrum
✓ Kwaliteit en service

4Dental in Azië
✓ Eigen laboratorium sinds 2005
✓ Scherpe tarieven: Spring productlijn 
✓ Leveringsbetrouwbaarheid: meerdere laboratoria
✓ Kwaliteit en service

Op zoek naar 
maatwerk 
voor uw patiënt?  

Sterk in 
tandtechnisch 
werk

Uw full-service partner in tandtechniek. Kijk op www.4Dental.nl

*Deze introductieaanbieding geldt uitsluitend voor nieuwe klanten van 4Dental Tandtechniek. Deze actie is geldig tot en met 31 december 2019.  
Let op, per praktijk kan hiervan slechts éénmaal gebruik worden. Kijk voor de volledige voorwaarden op www.4dental.nl/actie.
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TEKST: DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL

VANCOUVER, CANADA Vrouwen vertonen een hogere cariësincidentie dan 
mannen. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat deze genderspecifieke 
verschillen tot uiting komen in het orale microbioom van kinderen. 

Genderspecifieke verschillen in orale microbioom van kinderen

Onderzoekers van de Oregon Health 
and Science University in Portland 
hebben onlangs de genderspecifieke 
verschillen in de microorganismen 
van speeksel bij cariësactieve kinde

ren bestudeerd. Cariës is immers 
een van de meest voorkomende 
mondaandoeningen bij jonge kin
deren. Tijdens het onderzoek wer
den speekselmonsters verzameld 

van 85 kinderen – waarvan 41 jon
gens en 44 meisjes – in de leeftijd 
van 2 tot 14 jaar. Met behulp van een 
isolatierobot werd microbieel DNA 
geïsoleerd, dat vervolgens onder
worpen werd aan de amplificatie 
van de polymerasekettingreactie.

De resultaten toonden significante 
verschillen tussen het orale micro
bioom van cariësactieve jongens en 

meisjes. De primaire microbiële ge
nera die geassocieerd worden met 
cariës bij jonge kinderen bestaan 
uit de bacteriën Actinobaculum, 
Atopobiom, Aggregatibacter en 
Streptococcus. De microorganis
men die geassocieerd worden met 
tandcariës, Actinobaculum, Veil
lonella parvula en de zuurgenere
rende Lactococcus lactis, werden in 
veel hogere prevalentie gevonden 

bij cariësactieve meisjes dan jon
gens. Deze bevinding suggereert 
dat deze microorganismen een be
langrijkere rol kunnen spelen om de 
cariogene microbiële omgeving bij 
meisjes vorm te geven. 

Stephanie Ortiz van de Oregon 
Health and Science University in 
Portland presenteerde deze be
vindingen aan de hand van een 
posterpresentatie, getiteld ‘Gen
derspecific differences in the sa
livary microbiome of cariesactive 
children’. Deze werd op 21 juni 2019 
tijdens de 97e algemene sessie en 
tentoonstelling van de Internatio
nal Association for Dental Research 
(IADR) in Vancouver gehouden, in 
samenhang met de 48e jaarlijkse 
bijeenkomst van de American As
sociation for Dental Research en 
de 43e jaarlijkse bijeenkomst van 
de Canadian Association for Dental 
Research.  

Ook onderzoekers van Ohio State 
University in Columbus presen
teerden tijdens deze bijeenkomst 
een onderzoek omtrent de samen
stelling van het orale microbioom 
van kinderen tussen de 1 en 12 jaar. 
In totaal namen 252 kinderen deel 
aan dit transversale onderzoek, ge
titeld ‘Assembly of the human oral 
microbioma age 1 to 12’. De onder
zoekers verzamelden een uitge
breide hoeveelheid metadata over 
de orale en algemene gezondheid 
van de deelnemers, blootstelling 
aan fluoride en mondhygiënege
woonten. Vervolgens isoleerden ze 
DNA uit speeksel en supragingivale 
en subgingivale plaque en analy
seerden factoren zoals diversiteit, 
prevalentie van soorten en relatie
ve overvloed. Ze ontdekten dat soor
tenrijkdom toenam in zowel supra
gingivale als subgingivale plaque en 
een opwaartse trend vertoonde in 
het speeksel. Van de onderzochte 
klinische variabelen hadden alleen 
leeftijd, plaqueniveaus en de aan
wezigheid van calculus een signifi
cant effect op de samenstelling van 
de microorganismen. 

De resultaten tonen aan dat rijpen
de orale microbiële gemeenschap
pen bij kinderen complexer worden 
naarmate de leeftijd vordert en een 
stabiele kern van belangrijke soor
ten omvat. Ze omvatten ook een 
gedeelde groep vroege soorten die 
verloren gaan of in overvloed afne
men met de leeftijd en een andere 
groep die toeneemt met de leeftijd. 
De onderzoekers benadrukten wel 
dat longitudinale gegevens nodig 
zijn om de resultaten van het on
derzoek te bevestigen. 

Bepaalde micro-
organismen 

werden in hogere 
prevalentie 

gevonden bij 
cariësactieve 

meisjes
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Niet te slijpen micromembraancoating

Uitstekende scherpte
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TEKST: MARNIX SIMONIS / FOTO: JONI ISRAELI

Als tandheelkunde ingewikkeld wordt en interdisciplinair, leeft Khee Hian 
Phoa op. Na 36 jaar in het tandartsvak en twee differentiaties is hij nog 
altijd niet uitgeleerd. Hij is tandarts-maxillofaciale prothetiek (MFP) en 
restauratief tandarts, heeft een praktijk in Rotterdam, is parttime verbon-
den aan het Leids Universitair Medisch Centrum, erelid van de NVVRT en 
voorzitter van de Specialist Committee van de European Prosthodontic 
Association (EPA). Phoa vertelt wat zijn leergierigheid hem brengt en hoe 
belangrijk bij- en nascholing is.

De meeste tandartsen gebruiken 
voor hun verdovingen de klassie
ke technieken: mandibulair blok, 
infiltratieanesthesie of intraliga
mentaire anesthesie. Deze technie
ken hebben hun specifieke voor en 
nadelen. Naast de traditionele spuit 
zijn er verschillende apparaten, die 
zorgen voor een elektronisch ge
stuurde injectiesnelheid, zodat men 
geen druk opbouwt.  
De QuickSleeper is een apparaat 
dat de elektronisch gestuurde in
jectiesnelheid combineert met het 
gebruik van de intraossale ver
dovingstechniek. Dit leidt tot een 
pijnloze verdoving die nagenoeg 
altijd zit. Ondertussen werken on
geveer 300 innovatieve tandart
spraktijken in Nederland met een 
QuickSleeper. 

Als u nieuwsgierig bent naar hoe dit 
apparaat in de praktijk werkt, dan 
zijn de QuickSleeper introductie
avonden zeker interessant. Ervaren 
tandartsen gaan in op de volgende 
onderwerpen:
• Anesthesie in de tandheelkunde: 

problemen in de praktijk
• Klassieke methoden
• Voor en nadelen computerge

stuurde anesthesie
• Intraossale anesthesie
• In de praktijk
De introductieavonden worden van 
september tot en met december in 
heel Nederland gehouden:
• Zwolle, 29 oktober
• IJsselstein, 7 november
•  Nijmegen, 12 november
• Amsterdam, 19 november
• Sneek, 3 december
• Apeldoorn, 10 december

U kunt zich inschrijven via email 
(info@straightdental.com) of via het 
online inschrijfformulier (straight
dental.com/qsintroductie). 

Tandarts-MFP Khee Hian Phoa over het belang van bij- en nascholing

“Differentiaties? Het liefst deed ik ze alle elf” 

“Eigenlijk wilde ik oogarts worden. 
Maar toen mijn broer vier keer werd 
uitgeloot voor geneeskunde, koos ik 
voor tandheelkunde. Na al die jaren 
in dit vak heb ik nooit met spijt op 
die keuze teruggekeken. Ik haal veel 
voldoening uit zowel de breedte als 
de diepte van het tandartsvak.”

Vijf bijzondere beroepen
“De aantrekkingskracht blijft dat ik 
als tandarts vijf bijzondere beroe
pen kan combineren: je bent we
tenschapper, medicus, psycholoog, 

ambachtsman en ondernemer. Je 
onderzoekt en ontwikkelt, helpt en 
begeleidt patiënten, werkt met je 
handen en houdt een zaak draai
end. Om dat optimaal te kunnen 
doen, is het zaak om te blijven le
ren. Als tandarts moet je eigenlijk 
steeds het gevoel hebben dat je nog 
niets weet en dat wat vandaag goed 
is, morgen beter kan. Tijdens mijn 
volontairschap maakte ik kennis 
met gnathologie en werd ik gegre
pen door wat er binnen het vak al
lemaal te ontdekken valt.”

Aan de wieg van erkenning
“Ik heb nooit geloofd in een over
schot aan tandartsen; de waarschu
wing die klonk in de jaren tachtig 
toen ik afstudeerde. Ik zocht al snel 
een niche op door te kiezen voor de 
differentiatie tandartsMFP, een 
specialisme dat me aantrok door 
de complexiteit en hoe je patiën
ten met iets heftigs als hypodontie 

echt een beter leven kunt geven. 
De differentiatie restauratief tand
arts bestond toen nog niet. Als be
stuurslid van de Nederlands Vlaam
se Vereniging voor Restauratieve 
Tandheelkunde (NVVRT) stond ik 
aan de wieg daarvan en heb ik ge
ijverd voor Europese erkenning. In 
2010 was ik een van de eerste drie 
die het examen voor EPAspecialist 
aflegden. In 2015 volgde de Euro
pese erkenning. In Europa zouden 
tandartsen nog meer van elkaar 
moeten leren en streven naar ge
meenschappelijke richtlijnen. De 
noordelijke landen met hun sterke 
preventie kunnen daarin gidsend 
zijn.”

Leren met hun handen
“Dat bij en nascholing een enorm 
grote rol speelt, ontdek je vooral als 
je wat langer in het vak zit. Dan besef 
je dat je na een aantal jaren eigenlijk 
weinig meer hetzelfde doet: alles in 
het vak verandert. Het valt nu al te 
voorspellen dat met name digitalise

ring en de grotere rol voor preventie 
het vak verder gaan veranderen. Of 
bij en nascholing verplicht wordt 
of niet, je bent het aan je patiënten 
verplicht om je voortdurend te ont
wikkelen. Een tandarts is tenslotte 
pas bevoegd als hij bekwaam is. Een 
deel valt uit vakliteratuur te halen, 
maar ik merk bij de begeleiding van 
masterstudenten dat tandartsen 
heel visueel zijn ingesteld, dat ze le
ren met hun handen. Casuïstiek in 
kleine groepen met veel interactie: 
dat is nog steeds de beste leerschool. 
Net als de wandelgangen van con
gressen trouwens, waar je ervarin
gen met collega’s uitwisselt.”      

Constante reminder
“Als President van de EPA ben ik 
nu bezig met de organisatie van 
ons congres in de Beurs van Ber
lage, dat in september plaatsvindt. 
Het thema is de wetenschap én de 
kunst van prosthodontie. Er hebben 
zich al bijna duizend deelnemers 
voor ingeschreven. Ik kijk ernaar 
uit om met al die congresgangers 
de diepte in te duiken. Toch blijft 
ook de breedte van het tandarts
vak me trekken. Elke differentiatie 
heeft me een vollediger beeld van 
tandheelkunde gegeven. Het liefst 
deed ik ze alle elf! Blijven leren is 
volgens mij ook de beste manier om 
een burnout buiten de deur te hou
den. Het is fijn om bij het KRT een 
betrouwbaar overzicht te hebben 
van je erkende deskundigheidsbe
vordering. Voor tandartsen is het 
ook een constante reminder om te 
blijven bijleren binnen dit ongelo
felijk boeiende vak.” 

Tandarts-MFP Khee Hian Pho.

QuickSleeper Introductie-
avonden bij u in de buurt

mailto:info%40straightdental.com?subject=
http://straightdental.com/qs-introductie
http://straightdental.com/qs-introductie
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•  Meer ruimte voor dentineafvoer
•  Oog voor de natuurlijke wortelkanaalanatomie
•  Behoud van de dentinesubstantie en structurele
   sterkte van de tand, terwijl een goede irrigatie,
   desinfectie en obturatie mogelijk blijft

dentsplysirona.com/trunatomy #trunatomy

Voor een soepele, gecontroleerde en efficiënte ervaring.

True, Natural, Anatomy

TruNatomy™ Prime papierpunten     

TruNatomy™ Conform Fit guttaperchastiften 

TruNatomy™ Irrigatienaald

TruNatomy™ Glider

TruNatomy™ Orifice Modifier

TruNatomy™ Prime endodontische vijl
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Garrison Dental Solutions, sinds 
1997 de eerste fabrikant van deel
matrixsystemen, presenteert met 
trots de nieuwste aanvulling op 
het zeer populaire ComposiTight® 
3D Fusion™deelmatrixsysteem: 
de Fusion Firmmatrixbandjes met 
eZPlace™technologie.
“De typische dead softdeelma
trixbandjes vervormen heel ge
makkelijk tijdens het plaatsen bij 
posterieure klasse IIcomposie

Firm Matrix Bands

Krijg meer grip 
op klasse II- 
restauraties  
met Bioclear
Bioclear werd in 2007 opgericht door 
tandarts en uitvinder Dr. David Clark 
met de visie een nieuw systeem 
van producten te creëren voor een 
moderne aanpak voor restauratie
ve tandheelkunde. Bioclear Matrix 
biedt de nieuwste, meest vooruit
strevende producten en technieken 
die voortkomen uit de traditionele 
preparaties en matrixsystemen voor 
zowel posterior als anterior. 
Bioclear Matrix is een metamorfose 
in de tandheelkundige industrie en 
biedt opties met superieure resulta
ten. Het is de missie van het bedrijf 
om tandartsen het gereedschap en 
de uitrusting te bieden om langdu
rigere, sterkere en esthetisch bete
re composieten mogelijk te maken. 
Met het nieuwe Biofit posterior 
matrixsysteem van Bioclear is het 
verkrijgen van een mooi, strak con
tactvlak een fluitje van een cent! 
De TwinRing, Biofit HD matrix en 
Diamond Wedge werken optimaal 
samen om te zorgen voor perfecte, 
betrouwbare resultaten.
Het Bioclear Posterior MatrixSys
teem bestaat uit:
• Bioclear TwinRing
  De TwinRing geeft superieure 

adaptatie door de vorm van de 
ring, optimale separatie door 
dubbele Nitinolring en is een
voudig te reinigen door uiteinden 
van speciaal kunststof.

• Bioclear Diamond Wedges
  De unieke vorm zorgt ervoor dat, 

als de wig geplaatst wordt, deze 
openspringt en zorgt voor een 
perfecte afsluiting. Tegelijkertijd 
zorgt dit ervoor dat de wig goed op 
z’n plek blijft zitten. Uniek is ook 
de Deep Caries wig, uitstekend te 
gebruiken bij diepe caviteiten.

• Biofit HD Clear Matrix
  De Biofit HD Matrix is van trans

parant Mylar, maar voelt als 
metaal. Eenvoudig te plaatsen, 
optimale vorm, lichtdoorlatend 
en een perfecte interproximale 
finish zonder inhibitielaag.

Meer informatie is te vinden op 
www.matrixdental.com. 

Garrison Dental Solutions introduceert 
Fusion Firm-matrixbandjes

kunnen worden geplaatst in situa
ties waarin dat met andere bandjes 
niet mogelijk is. De bandjes raken 

niet vervormd door conservatieve 
preparaties met resterend contact, 
belemmeringen door preparatie
marges en andere problemen. Ze zijn 
een uitstekende keuze voor zowel 
beginnende als ervaren gebruikers 
van het deelmatrixsysteem. Com
posiTight 3D Fusion Firmmatrix
bandjes zijn rechtstreeks verkrijg
baar bij Garrison Dental Solutions in 
assortimentsverpakkingen, afzon
derlijke navulsets en geselecteerde 
deelmatrixsysteemsets. Meer infor
matie is te vinden op www.garrison
dental.com. 

trestauraties. De eZPlace™tech
nologie die gebruikt wordt voor 
Fusion Firmbandjes omvat speci
aal verwerkt roestvast staal en een 
in eigen beheer ontwikkeld ma
trixvormproces. Daarmee worden 
deelmatrixbandjes geproduceerd 
die bijna 70% beter bestand zijn 
tegen vervorming dan de typische 
bandjes,” aldus marketingdirecteur 

Jason Phillips van Garrison.
Met eZPlace behouden de Fusion 
Firmbandjes een superdunne dikte 
van 0,038 mm en een voorgevorm
de vorm, zodat ze garant staan voor 
een uitstekend strak interproximaal 
contact en een ideale anatomie  
kenmerken waarvoor het Compo
siTight 3D Fusionsysteem gere
nommeerd is. Fusion Firmbandjes 

http://www.matrix-dental.com
http://www.garrisondental.com
http://www.garrisondental.com
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Same-day
3Dnavigated

SURGERY

Plaats uw implantaten free-handed met real-time 3D 
ondersteuning tijdens het boorprotocol en het implanteren.

Evalueer uw implantaatplanning ook tijdens de ingreep  
en pas meteen aan waar nodig.

Diagnose en computer gestuurde behandeling op dezelfde 
dag? DTX Studio suite en X-Guide maken dit mogelijk.
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Oud Goud 
Inkoop,  
specialist in 
edelmetaal
Oud Goud Inkoop is een Nederlandse 
eenmanszaak met meer dan 19 jaar 
ervaring in de edelmetaalbranche. 
Het bedrijf is actief door heel het 
land en koopt diverse goudhoudende 
afvalstromen op, zoals sieraden en 
goudsmidsatelierafval, gouden en 
zilveren munten, maar ook gebruik
te kronen en bruggen, en diverse af
valstromen van dentale laboratoria 
zoals slijpsel en gietresten.
Door de vele verschillende dentale 
legeringen die er zijn blijft het goed 
op waarde schatten van dentaal af
val een pittige klus. Oud Goud In
koop heeft genoeg kennis in huis 
zodat het een uiterst reële en eerlij
ke prijs kan bieden voor uw kronen, 
bruggen en ander dentaal afval.
Dat eerlijkheid het langst duurt, is 
een waarheid als een koe en kan als 
bedrijfsmotto van Oud Goud Inkoop 
gezien worden. Veel bedrijven die 
goud opkopen kunnen een beetje 
de schijn tegen hebben opportu
nistisch te zijn. Met veel eenmalige 
klanten is het voor te stellen dat in 
de edelmetaalbranche de verschil
len in vergoeding aanzienlijk kun
nen zijn.
Oud Goud Inkoop streeft juist naar 
langdurige en harmonieuze zaken
relaties. Gewoon omdat het pretti
ger zaken doen is wanneer beide 
partijen goed behandeld én tevre
den zijn. Daarnaast mikt Oud Goud 
Inkoop op veel vaste klanten als ju
weliers, goudsmeden, tandartsen 
en dentale laboratoria. Bovendien 
is dit vak gewoon het leukste vak is 
dat er is; mensen blij maken door ze 
royaal te vergoeden voor het mogen 
opruimen van hun afval.
Transparantie, goede service, eer
lijke behandeling, discretie en ver
trouwen zijn de bouwstenen voor 
een goede relatie, dat geldt zeker 
óók voor de handel in edelmetaal. 

Meer informatie: 
www.oudgoudinkoop.nl. 

Steeds meer patiënten vragen naar 
een voorziening die een geringe 
belasting is voor het organisme en 
vrij is van ongewenste biologische 
bijwerkingen. De biocompatibili
teit van dentale werkzame stoffen 
wordt een belangrijk criterium voor 
patiënt en behandelaar. 
Het nieuwe composiet Enamel 

Plus HRi Bio Function van de Ita
liaanse fabrikant Micerium voldoet 
aan die vereisten. De complete se
rie omvat bonding, dentine en 
smeltmassa’s, alsmede flowables 
en een provisorisch vulmateriaal. 
Alle producten zijn BisGMAvrij, 
met uitsluitend nanodeeltjes, die in 
tegenstelling tot vrije nanodeeltjes 

niet door het organisme kunnen 
worden geabsorbeerd. 
HRi Bio Function is zowel bruikbaar 
voor voor als zijtandvoorzieningen. 
De abrasiewaarden komen overeen 
met die van goud en lijken erg op 
die van de natuurlijke tandstof. Het 
composiet is bijzonder goed model
leerbaar en polijstbaar. Deze me
chanischfunctionele kenmerken 
maken de biocompatibele smelt en 
dentinemassa’s tot een ideaal com
posiet voor elke directe of indirecte 
adhesieve voorziening. 
Meer informatie: www.loser.de. 

HRi Bio Function - Bis-GMA-  
vrije restauraties 

http://www.oud-goud-inkoop.nl
http://www.loser.de
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Septodont lanceert injectiespuit Dentapen

TEKST EN FOTO: IVOcLAR VIVADENT BENELUX 

Tandtechnici en tandartsen verwachten van Ivoclar Vivadent hoogwaar-
dige en economische oplossingen. Managing Director Jan de Jong en  
Deborah Vermeulen Rog, Marketing Manager Benelux bij Ivoclar Vivadent 
Benelux, vertellen over het aanbod van nieuwe innovatieve product-
systemen en diensten. “3 seconden voor een 4-millimeter-composietlaag, 
dat klinkt bijna als magie, toch?”

“Geen magie zonder moderne technologie”

Digitalisering is trending 
topic. Ivoclar Vivadent heeft 
de afgelopen jaren ook niet 
stilgezeten en introduceerde 
onder andere Ivoclar Digital. 
Welke ondersteuning kunnen 
tandtechnici en tandartsen 
verwachten? En welke rol 
speelt conventionele tand-
techniek hierin?
Jan de Jong: We anticiperen niet al
leen op de duidelijke trend in de 
richting van digitalisering, maar 
ook op innovaties binnen de hui
dige conventionele tandtechniek. 
Research & Development (R&D) 
hebben we hoog in het vaandel 
staan en is een essentieel onder
deel van onze bedrijfsvoering. De 
focus ligt hierbij ook op de ontwik
keling en het doorontwikkelen van 
bestaande producten en systemen 
voor conventionele tandtechniek en 
toepassingen, zoals bijvoorbeeld IPS 
e.max Press, opbouwkeramiek IPS e.
max Ceram en kleurmaterialen als 
IPS Ivocolor.
In 2012 is door de overname van 
Wieland Dental een belangrijke 
stap gemaakt richting digitalise
ring. Ivoclar Digital biedt complete 
productsystemen geoptimaliseerd 
voor een digitale workflow, zoals 
ons PrograMill platform. De inte
resse voor de PM7 freesmachine 
neemt toe door de groeiende vraag 
naar Digital Denture. Het comple
mentaire IPS e.max productsysteem 
omvat onder andere CAD/CAM pro
ducten, lithiumdisilicaat en zirko
niumoxide en diverse materialen 
en ondersteunende diensten voor 
zowel tandtechnische laboratoria 
als tandartspraktijken.
Gloednieuw is IPS e.max ZirCAD 
Prime, volkeramiek gebaseerd op 
een geheel nieuwe procestechnolo
gie, die sintercycli versnelt en zeer 
esthetische resultaten oplevert. Het 
is het eerste volkeramiek materiaal 
met uitzonderlijke esthetiek dat 
voor alle indicaties gebruikt kan 
worden. Ook bieden wij nu totaal
oplossingen in 3Dprinten. De Pro
graPrint, ons nieuwe 3Dprintsys
teem voor dentale technologie, is 
geïntegreerd in een gevalideerde 
workflow, bestaande uit materia
len en geschikte apparatuur voor 

printen, reiniging en nabewer
king. Het printsysteem breidt het 
port folio van Ivoclar Digital uit en  
is een ideale aanvulling op het  
PrograMillplatform.

Daarnaast is Ivoclar Vivadent 
een samenwerking aangegaan 
met het Oostenrijkse bedrijf 
Amann Girrbach, producent 
van digitale dentale prothe-
tiek. Wat was de reden voor dit 
partnerschap?
De Jong: Ivoclar Vivadent en Amann 
Girrbach staan samen voor opti
male patiëntenzorg door volledig 
gevalideerde digitale applicaties en 
processen aan te bieden in combi
natie met toonaangevende tand
heelkundige producten. De samen
werking biedt Ceramillgebruikers 
alle verwerkingsmogelijkheden 
met het beproefde en betrouwbare  
volkeramieksysteem van Ivoclar  
Vivadent IPS e.max.

Ivoclar Vivadent komt nu met 
het speciale 3s PowerCure pro-
ductsysteem, dat het mogelijk 
maakt om posterieure com-
posietrestauraties in slechts 
3 seconden uit te harden. Hoe 
wordt deze totaaloplossing 
ontvangen door tandartsen?
Deborah Vermeulen: Tandartsen die in 
het bijzonder op zoek zijn naar een 
efficiënt alternatief voor complexe 
meerlaagse techniek voor posterior 
composietrestauraties kunnen met 
het nieuwe 3sPowerCure product
systeem aan de slag! Het innova
tieve 3s PowerCure productsysteem 
bestaat naast de nieuwe Bluephase 
PowerCure uit het modelleerbare 
composiet Tetric PowerFill en het 
vloeibare Tetric PowerFlow en het 
universele Adhese Universal voor 
bonding. Tandartsen ervaren merk
baar kortere polymerisatietijden ten 
opzichte van de gebruikelijke 10 of in 
sommige gevallen zelfs 20 seconden. 
Beide composieten kunnen worden 
toegepast in lagen van maximaal 
4 mm en verminderen het aantal 
werkstappen, die nodig zijn om een 
posterieure restauratie te vervaar
digen, aanzienlijk. 3 seconden voor 
een 4millimetercomposietlaag, 
dat klinkt bijna als magie, toch?

Het gaat hierbij om zeer moderne 
intelligente LEDpolymersiatie
technologie, Polyvision met een 
lichtintensiteit van 3.000 Mw/m2, 
waardoor de belichtingstijd kan 
worden teruggebracht tot 3 secon
den. Als de restauratie het risico 
loopt onvoldoende te worden uit
gehard, wordt de gebruiker gewaar
schuwd voor onjuist gebruik. De 
lamp trilt en verlengt automatisch 
de uithardingstijd. De voordelen 
liggen voor de hand: professionals 
die op zoek zijn naar betrouwbaar
heid, bedieningsgemak en tijdwinst 
in het dagelijkse werk, krijgen wat 
ze zoeken met de Bluephase Power
Cure.
Tetric PowerFill omvat veel tech
nologische hoogstandjes: de gepa
tenteerde en zeer reactieve initiator 

Er wordt geïnvesteerd in een 
groot logistiek distributie-
centrum in Duitsland, wat  
zijn hiervan de voordelen   
voor klanten?
De Jong: Het wereldwijde logistieke 
distributiecentrum van Ivoclar Viva
dent wordt gebouwd in Ellwangen, 
nabij Stuttgart. Materialen die we
reldwijd worden geproduceerd, ko
men samen in Ellwangen en worden 
daar geleverd aan dochteronderne
mingen, distributiepartners en klan
ten over de hele wereld. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om zirkonium uit de VS, 
apparaten, ovens en lichtapparaten 
uit Oostenrijk, prothetische elemen
ten uit de Filippijnen, CAD/CAMdiscs 
en keramiek uit NoordItalië. Met het 
nieuwe logistieke distributiecentrum 
hebben we de mogelijkheid om de 
eindgebruiker en de tandheelkundi
ge handel in Europa optimaal en op 
tijd te bevoorraden.

Tot slot: Ivoclar Vivadent is een 
familiebedrijf, dat passie, visie 
en innovatie hoog op de agenda 
heeft staan. In hoeverre ver-
taalt zich dat naar meerwaarde 
voor klanten?
De Jong: Dat klopt, Ivoclar Vivadent 
hecht veel waarde aan deze ver
trouwde bedrijfscultuur.
Onze visie ‘Making People Smile’ 
staat voor een glimlach die gedra
gen wordt met zelfvertrouwen, 
Dat willen we niet alleen voor onze 
klanten, maar ook voor de mensen 
die hier werken met passie voor het 
vak binnen de verschillende discipli
nes; ook zij dragen bij aan het succes 
van Ivoclar Vivadent! 

Septodont, ‘s werelds grootste pro
ducent van dentale anesthetica, 
staat bekend om zijn uitgebreide 
gamma producten en services voor 
tandartsen. Septodont innoveert 
nu met Dentapen, de volgende ge
neratie van elektronische injectie
spuiten.
Anesthesie is een eerste en cruciale 
stap voor de meeste tandheelkun
dige ingrepen. Maar tandartsen 
worden geconfronteerd met ver
schillende uitdagingen wanneer 
ze een traditionele injectiespuit 
gebruiken, zoals: de aanbevolen 
injectietijd naleven (1 milliliter in 1 
minuut), variaties in druk, die het 
weefsel kunnen beschadigen en on
gemak kunnen veroorzaken bij de 

patiënt, de kwaliteit van de injecties 
de hele dag consistent houden. Met 
de Dentapen worden deze uitdagin
gen een heel stuk gemakkelijker.
Zoals bij de meeste elektronische 
injectiespuiten verloopt de injectie 
met Dentapen met een constant 
debiet, aan de juiste snelheid en 
met de mogelijkheid tot aspireren.  
Dit zorgt ervoor dat de tandarts zich 
meer kan concentreren op het in
brengen van de naald, wat leidt tot 
een betere controle van de injectie 
en minder pijn voor de patiënt. Tij
dens een studie uitgevoerd onder 50 
tandartsen die een palatale injectie 
kregen, verkoos 96% injecties van 
een elektronische injectiespuit ten 
opzichte van een manuele injectie

spuit, en hun pijnperceptie verlaag
de met factor twee.
Wat Dentapen anders maakt, is dat 
het een autonoom, draadloos en 
intuïtief apparaat is dat past bij de 
gewoonten van de tandarts.  Denta
pen heeft geen console, geen bedie
ning met de voeten, geen snoeren 
of dure verbruiksproducten.  Het 
kan op twee manieren vastgehou
den worden – als een manuele in
jectiespuit, of als een pen, voor een 
precieze injectie tijdens specifieke 
ingrepen. En tandartsen kunnen 
eender welke cartridge met lokale 
verdovingsmiddelen en hun favo
riete dentale naald gebruiken. Pa
tiënten vinden het kleine, moderne 
design minder bedreigend en meer 
geruststellend, wat hen helpt om te 
ontspannen.
Meer weten? 
Kijk op www.septodont.nl. 

Managing Director Jan de Jong en 
Deborah Vermeulen Rog, Marketing 
Manager Benelux bij Ivoclar Vivadent. 

Ivocerin wordt gebruikt voor meer 
polymerisatiediepte. De toepassing 
van de Aessenciotechnologie zorgt 
er weer voor dat de translucentie 
verandert van hoge translucentie 
naar een meer dentinekleurende 
translucentie. Het draagt ook bij 
aan de hoge polymerisatiediepte 
en tegelijkertijd een uitstekende 
esthetiek. Door bepaalde toepas
sing worden de polymerisatieke
tens in het composietmateriaal tij
dens het uitharden langzamer en 
gelijkmatiger gevormd, waardoor 
er een uniformer netwerk ontstaat. 
De krimpspanning wordt vermin
derd en een optimale uitharding 
is gegarandeerd. Dit innovatieve 
productsysteem is voor het eerst 
gepresenteerd op IDS 2019, en nu 
verkrijgbaar. Uiteraard beproefd en 
ondersteund door zeer uitgebreide 
wetenschappelijke onderzoeken.

Biedt Ivoclar Vivadent geaccre-
diteerde opleidingen, curssus-
sen of demonstraties aan voor 
klanten om bijvoorbeeld ken-
nis te maken met deze nieuwe 
producten en deze te testen?
Vermeulen: Ivoclar Vivadent beheert 
met 54 trainingscentra, oftewel In
ternational Centers for Dental Edu
cation (ICDE‘s), een van de grootste 
netwerken voor tandheelkundige 
opleidingen wereldwijd, voor zowel 
tandartsen als tandtechnici, gericht 
op conventionele en/of digitale 
technieken. In de Benelux geven 
we veelal demonstraties, cursussen 
en trainingen in samenwerking 
met officieel erkende dealer depots, 
opinieleiders en opleidingscentra.

http://www.septodont.nl
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Column
Erik Ranzijn

Onlangs had ik een afspraak met 
een specialist in het ziekenhuis. En 
hij had dus ook een afspraak met 
mij. Dat is een belangrijk kenmerk 
van een afspraak. Die is wederzijds. 
Vijf minuten voor het afgesproken 
tijdstip meldde ik mij aan de balie. 
Ik leverde mijn patiëntenkaartje met 
barcode in, deze werd gescand en ik 
zat in het systeem. Dit wekte de in
druk van een geoliede machine.
Het eerste kwartier wachten heb ik 
besteed aan het doorbladeren van 
redelijk verouderde tijdschriften 
waarvan ik het bestaan niet eens 
vermoedde, damesbladen die ik nog 
van mijn moeder kende, en flyers 
van patiëntenverenigingen. Toen 
verscheen de dokter, maar riep een 
heel andere naam, en een echtpaar 
stond op en liep achter hem aan een 
gang in.
‘Dan ben ik vast de volgende’, dacht 
ik, en vermoedde dat hij een half 
uur was uitgelopen. Mild en begrip
vol als ik ben, nam ik dat voor lief. 
De menselijke gezondheid laat zich 
slechts gedeeltelijk voorspellen, en 
de gezondheidszorg dus evenmin. 
Een ‘spoedje’ kan een schema lelijk 
verstoren, weten we maar al te goed.
Na ongeveer een kwartier kwam het 
echtpaar terug. Omdat ik vermoedde 
dat ik nu wel snel aan de beurt zou 
zijn, legde ik de Elsevier van maart 
weg, en fixeerde mijn blik op de 
gang. Na nog een kwartier was niet 
zozeer mijn geduld afgenomen, 
maar wel mijn informatiebehoefte 
toegenomen. Ik ging maar eens bij 
de balie vragen of men wist hoelang 
‘het’ nog ging duren. Mijn status was 
de volgende op de stapel, vertelde 
de balieassistente monter, maar de 
dokter kon er best nog wel eens een 
paar op zijn tafel hebben liggen. Met 
andere woorden: ze had geen idee. 
Of de dokter misschien was weg
geroepen voor een ernstige kwestie 
elders in het gebouw wist ze even
min. Ze was dus niet in staat mijn 
informatiebehoefte te bevredigen.
Voorzichtig opperde ik dat het wel
licht een idee was om op de een of 
andere manier wachtende patiën
ten te informeren over eventue
le uitloop. “Heeft u voor het eerst 

een afspraak met dr. B.?”, vroeg ze. 
“Weet u niet dat hij altijd heel erg 
uitloopt?” Geschokt door het feit dat 
ze me dit met droge ogen durfde te 
vragen ben ik, tandenknarsend, 
maar weer gaan zitten.
Tijdens het wachten viel me op dat 
andere bezoekers aan dit zorgin
stituut bijna zonder uitzondering 
eerst een kleine speurtocht door de 
tijdschriftenstapel ondernamen en 
dan een keuze maakten. Ik besloot 
me dienstbaar naar hospitaal én 
medemens op te stellen en ben de 
verschillende stapels gaan sorteren. 
Eerst op tijdschrifttitel, en vervol
gens deze stapels weer chronolo
gisch: de oudste onderop. Omdat ik 
nog steeds niet aan de beurt was, 
kon ik het systeem verfijnen. Om 
te voorkomen dat mijn zorgvuldige 
werk teniet gedaan zou worden en 
alles weer door de war zou geraken, 
kreeg elke categorie een eigen ta
feltje. Damesbladen, sport, opinie, 
amusement, gezondheid, alles ver
spreid over de ruimte. Waarbij het 
lastig was de tafel voor Arts en Auto 
te bepalen. Tevreden overzag ik de 
wachtkamer.
Toen ik, na anderhalf uur wachten, 
eindelijk aan de beurt was, over
woog ik even om de Waterkampioen 
van oktober 2016 eerst uit te lezen. 
Maar nee, het was mooi geweest.

Erik Ranzijn is psycholoog en oprichter 
van Roovos Organisatieontwikkeling. Hij 
traint en begeleidt tandartsen en tandarts-
praktijken op het gebied van organisatie en 
professionalisering. Ook is hij directeur van 
ACTA Dental Education. 
Contact: erik@roovos.nl. 

Waterkampioen
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1.  Het juiste antwoord is a. 
Iedere vorm van een restauratieve behandeling heeft een beperkte levens-
duur. Dit betekent dat wanneer er een restauratieve cyclus wordt gestart, 
deze altijd weer herhaald dient te worden. Als er verantwoord kan worden 
uitgesteld, en men zorgvuldig blijft monitoren, biedt dit zowel economi-
sche voordelen (voor patiënten en zorgverzekeraar) als voordelen wat be-
treft de levensduur van de gebitselementen. Een restauratieve behandeling 
bij gebitsslijtage kan het risico op secundaire cariës doen toenemen.

2.  Het juiste antwoord is a.  
Uiteraard is de hulpvraag leidend, maar de behandelaar houdt de plicht om 
zorgvuldig te monitoren; aldus kan de patiënt aanvullend inzicht in het pro-
ces worden verschaft en wellicht alsnog worden overtuigd van de noodzaak 
tot restauratief ingrijpen.

Deze quizvragen zijn afkomstig uit het naslagwerk Diagnostiek van gebits-
slijtage? (AccreDidact, 2015).

Quiz Antwoorden

Dankzij de combinatie van Zwitserse pre-
cisie en geavanceerde techniek biedt de 
TruNatomy-serie artsen een oplossing die 
niet alleen efficiënte prestaties levert met 
meer oog voor de tandanatomie, maar 
daarnaast ook eenvoudig in het gebruik is.

Dentsply Sirona, wereldwijd 
marktleider in de endodon
tie, heeft de lancering van haar 
nieuwste innovatie op het gebied 
van wortelkanaalbehandeling 
aangekondigd: TruNatomy™, een 
alomvattende oplossing inclusief 
roterende vijlen, bijbehorende gut
tapercha stiften, papierpunten en 
een irrigatienaald.
Met een unieke verzameling func
ties biedt TruNatomy tal van voor
delen, waaronder:
• Betere prestaties en meer 

ruimte voor dentineafvoer 
dankzij een nieuw vijlontwerp 
met een verbeterde, excentri
sche dwarsdoorsnede en een 
slankere NiTidraad. De grotere 
rotatiesnelheid zorgt voor meer 
efficiëntie met minder torsie.

• Oog voor de natuurlijke wor-
telkanaalanatomie dankzij 
het superieure centreervermo
gen binnen het kanaal. Het in
strument past zich aan aan het 
kanaal (en niet andersom).

• Behoud van de dentinesub-
stantie en structurele sterk-
te van de tand door een com
binatie van de vijlgeometrie, 
de slanke draad en een grotere 
flexibiliteit, dit samen met een 
kortere 9,5 mm hendel die per
fect geschikt is voor handstuk
ken met microkop, waardoor 
het mogelijk wordt om efficiën
te wortelkanaalbehandelingen 
zonder straight line access uit 
te voeren, waarbij dentine al
leen verwijderd wordt waar dat 
klinisch nodig is.

• Een soepele gebruikservaring 
met vijlen die vrijwel zonder in
schroefeffect het kanaal ingaan, 
waardoor u tijdens de gehele 
preparatie een gevoel van volle
dige controle heeft. 

TruNatomy: de nieuwe  
definitie van wortel-
kanaalbehandeling

• Eenvoud, aangezien dit één
vijlsysteem (na gebruik van 
de TruNatomy Orifice Mo
difier en TruNatomy Glider) 
een gemakkelijk te leren ro
terende endooplossing is, 
compleet met bijbehorende 
papierpunten, ConformFit 
guttapercha stiften en een 
flexibele irrigatienaald.

TruNatomy – True Natural 
Anatomy

Neem voor meer informatie 
over TruNatomy contact op  
met Dentsply Sirona of kijk op 
www.dentsplysirona.com. 
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ADVERTENTIE

ALL YOU NEED IS ‘U’

• Duaal-hardend universieel adhesief

• Zelf-ets, selectieve ets of total-ets – U als gebruiker heeft de vrije keuze!

• Buitengewoon veelzijdig toepasbaar 
 – voor directe of indirecte restauraties 
 – volledig compatibel met alle lichthardende, duaalhardende en  
  zelfhardende composieten – zonder extra activator 
 – betrouwbare hechting aan verschillende materialen zoals metaal, zirconium  
  of aluminimum oxide maar ook aan silicaat keramiek – zonder extra primer

• In één laag aanbrengen – maar 35 seconden totale verwerkingstijd

Futurabond® U 

Vanaf nu al
stublieft alle

en 

nog Futurabo
nd U bestellen!

170784

Doe uw voordeel met  

de huidige aanbiedingen!*

* Alle actuele aanbiedingen vindt u onder www.voco.dental  
 of neem contact op met uw lokale VOCO dental Consultant.

Total-Etch Bond

Self-Etch Bond

Dual Cure activator

Applikatiekwastjes

Keramiek primer

Metaal prim
er

Zirconium primer

Glazing

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2

1

Afzender, praktijkstempel

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Duitsland · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental 

Klantnummer

Datum             
             

             
    Handtekening

Meer informatie:
Mobile 06-13559033 · info@voco.com

Hamster met grote tanden
De politie van de Duitse plaats 
Freising kreeg onlangs midden in de 
nacht een wel heel vreemd telefoon-
tje. Een taxichauffeur vertelde dat 
hij een ‘enorme hamster met zeer 
grote tanden’ had aangereden. De 
man had nog geprobeerd te rem-
men, maar kon een aanrijding niet 
voorkomen. Het dier overleefde de 
klap niet. Toen de politie op de plek 
van het ongeval in het nabijgelegen 
Beierse dorp Attaching aankwam, 
zagen agenten een middelgroot wild 
zwijn op de weg liggen. De politie 
kon niet zeggen of de chauffeur 
ooit een wild zwijn in het echt had 
gezien, maar benadrukte wel dat de 
taxichauffeur nuchter was. 
(BRON: WWW.TPO.NL, 09-09-2019) 

Rake klappen
Een bedrijfsleider wist niet wat hij 
zag toen hij eind maart van dit jaar 
een café in Odijk binnenliep. In de 
kroeg stond een werknemer van 
hem die al weken ziek thuis zat, een 
biertje te drinken. Met een rake klap 
sloeg hij de man tegen de grond, 
met een gebroken kaak tot gevolg. 
Het slachtoffer moest na de klap 
aan zijn kaak worden geopereerd en 
kon zes weken lang alleen vloeibaar 
voedsel eten. De bedrijfsleider werd 
door de politierechter veroordeeld 
voor zware mishandeling. Hier kreeg 
de man vijftien dagen gevangenis-
straf voor, waarvan hij één dag moet 
uitzitten. Daarnaast moet de man 
een taakstraf van tachtig uur uitvoe-
ren. De immateriële schade stelde de 
politierechter vast op 2.500 euro. 
(BRON: WWW.AD.NL, 03-09-2019) 

FOTO: pIXABAY/pEXELS

Verzameling slagtanden
In de Tanzaniaanse stad Dar es 
Salaam is een man gearresteerd 
die in het bezit bleek van 75 hele 
slagtanden en 338 stukken van 
slagtanden, afkomstig van ver-
moedelijk 117 olifanten. Dat heeft 
het Tanzaniaanse ministerie van 
Natuurlijke Rijkdommen meege-
deeld. De stroper, die sinds 2016 
werd gezocht, had de slagtanden 
onder zijn huis begraven. Volgens 
het ministerie komen de slagtan-
den uit zowel Tanzania als het 
naburige Mozambique. Sinds 2016 
zijn duizend stropers in Tanzania 
gearresteerd. “Ik geef iedereen die 
in het bezit is van slagtanden van 
olifanten een maand de tijd om die 
te overhandigen aan overheidsor-
ganen. Wie dat binnen deze termijn 
doet, zal niet vervolgd worden,” 
deelt minister van Natuurlijke Rijk-
dommen Hamisi Kigwangalla mee. 
(BRON: WWW.HLN.BE, 05-09-2019) 

Impulsieve aankoop
De 82-jarige Britse kunstenaar 
David Hockney verruilt Amerika 
voor Frankrijk vanwege het strikte 
anti-rookbeleid. Dat heeft de 
‘duurst levende kunstenaar ter 
wereld’ verklaard tegen The Wall 
Street Journal. “Ik wil alleen maar 
werken en schilderen,” vertelde de 
kettingrokende kunstenaar tegen 
de Amerikaanse krant. “De Fransen 
weten hoe je moet leven. Ze weten 
wat plezier is.” Hockney woonde 
sinds 1964 in Los Angeles. Deze 
stad gold ooit als een van de meest 
losbandige steden ter wereld, maar 
veranderde de afgelopen decennia 
in een stad waar in openbare ge-
legenheden nergens meer gerookt 
mag worden. Op vakantie in Nor-
mandië kocht Hockney in juni een 
zeventiende-eeuws landhuis met 
een grote tuin vol fruitbomen. Zelf 
noemde hij het een impulsaankoop. 
Desondanks voelt hij zich helemaal 
thuis in Frankrijk. 
(BRON: WWW.NRC.NL, 12-09-2019)

Nieuwsflits
Dit boek verschaft inzich
ten op het gebied van di
gitale technologie in de 
tandheelkunde. Volume 11 
is een handleiding voor het 
combineren van appara
tuur en het omzetten van 
data naar het correct iden
tificeren van problemen bij 
implantaten. Daarbij wordt 
de toegepaste technologie 
met een focus op orale im
plantologie weergegeven 
in 13 klinische casussen. 
De ITI Treatment Guide biedt 
hiermee een volledig over

zicht van verschillende 
technologische mogelijk
heden en hoe je deze op 
een veilige, klinische ma
nier kunt uitvoeren. Deze 
publicatie is een aanwinst 
voor experts die digitale 
technologie willen toepas
sen in hun praktijk. 

Shanné Francisca, Boek
verkoper tandheelkunde 
bij Geneeskundeboek.nl

Quintessence | Hardcover | 
ISBN: 9783868673852 |   

316 pagina’s | Engels | 855 
illustraties

U kunt dit boek gemakkelijk be-
stellen via Geneeskundeboek.nl.  
Door de actiecode DT2019-10 te 
gebruiken ontvangt u 5% extra 
korting.

Prijs: € 83,53  

BOEK 
VAN DE
MAAND

Essentiële handleiding 
voor digitale implantologie

ITI Treatment Guide, 
Volume 11: Digital 
Workflows in  
Implant Dentistry

http://www.tpo.nl
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http://geneeskundeboek.nl


haal je graag
het beste uit 
jezelf?

Meer dan 300 collega’s in Nederland gebruiken 
de QuickSleeper voor hun verdovingen. Op de 
introductieavond gaan we door het volgende programma:

• Anesthesie: problemen in de praktijk 
• Klassieke methoden
• Voor- en nadelen computergestuurde anesthesie
• Intraossale anesthesie
• In de praktijk
• Vragen

Na deze avond weet je wat alle moderne, innovatieve 
technieken zijn, zodat je kunt kiezen wat het beste bij 
jouw praktijk past. 

dan is de QuickSleeper Introductie iets voor jou

wil je jezelf blijven ontwikkelen?
ga je voor je patiënten?
is alleen het beste goed genoeg?

Neem contact op om je aan te melden:
�     020 22 99 0 99 �        info@straightdental.com �     straightdental.com/qs-introductie

Wij organiseren de volgende introductieavonden:
• Zwolle, 29 okt. met tandarts G. Veldhuis
• IJsselstein, 7 nov. met tandarts B. de Wissel
• Nijmegen, 14 nov. met tandarts J. Peijs
• Amsterdam, 19 nov. met tandarts H. Hamann
• Roosendaal, 27 nov. met tandartsR. Flapper
• Sneek, 3 dec. met tandarts R. van der Meer
• Apeldoorn, 10 dec. met tandarts J. Slot

De avond bij u in de buurt gemist?
Vraag om een demo bij u in de praktijk.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk20382948

