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De nieuwe KaVo OP 3D™.

Voor meer informatie,  

contacteer onze sales specialist:  

An Bruynooghe +32 493 404 811

Nu verkrijgbaar met cefalometrische beeldvorming.

Prof. dr. Frank Lobbezoo: 

“Er is veel 
onbegrepen  
pijn in de mond” 
Pagina 68

Rondetafeldiscussie: is tandarts in toekomst overbodig?
groter probleem en het huidige 
mondzorgsysteem motiveert niet 
tot innovatie. De door ABN AMRO 

georganiseerde Rondetafeldis-
cussie op 8 oktober zorgde voor 
een levendige discussie tussen 
een aantal prominenten uit de 
tandheelkundige wereld. Dental 
Tribune was erbij en brengt u de 
hoogtepunten.

Lees verder op pagina 12 

Jonge tandartsen leren te weinig 
over ondernemen, de mondzorg 
in krimpregio’s wordt een steeds 

Inspectie onderzoekt kwaliteit 
en veiligheid bij ketens
UTRECHT De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) start een onderzoek naar 
de sturing op kwaliteit en veiligheid van zorg binnen mondzorgketens. Dat 
heeft de inspectiedienst aan de KNMT laten weten. 

VGZ: toch digitaal declareren 
zonder contract
UTRECHT Zorgverzekeraar VGZ heeft op verzoek van de KNMT het hoofd
stuk ‘declareren’ op haar website aangepast. Dat schrijft de beroepsver
eniging op haar website. De vermelding dat declareren van nietgecon
tracteerde zorg via een restitutienota aan de patiënt moet verlopen en 
dus niet meer via factoring of Vecozo, blijkt niet te kloppen en is herzien. 

De inspectie doet inventariserend 
onderzoek op basis van het ‘Kader 
Goed bestuur’, dat bestuurders aan-
bevelingen biedt om te sturen op 
kwaliteit en veiligheid van zorg bin-
nen zorginstellingen. Naast kwali-
teit en veiligheid zijn bestuurders 
ook eindverantwoordelijk voor de 

betaalbaarheid, transparantie en 
toegankelijkheid van zorg. Binnen de 
mondzorg bestaan veel verschillen-
de vormen van bestuurlijke verant-
woordelijkheid. Daarom dient het 
kader niet als toets, maar als start 
van een dialoog met bestuurders.
(bron: KNMT, IGJ) 

Aanleiding voor het verzoek tot 
aanpassing is de ervaring van een 
KNMT-lid met de klantenservice 
van VGZ. Hem werd verteld dat het 
niet hebben van een contract met de 
zorgverzekeraar betekende dat digi-
taal declareren niet meer mogelijk 
was. Ook op de VGZ-website stond 
dit vermeld. In een gesprek met de 
beroepsvereniging heeft de zorgver-
zekeraar aangegeven dat de tekst per 

abuis op de website staat. VGZ heeft 
toegezegd de betreffende tekst van 
de website te verwijderen en de 
helpdesk hier zo spoedig mogelijk 
over te informeren. Tandartsen die 
mede op basis van de verkeerde in-
formatie het besluit hebben geno-
men om wel of niet een contract af 
te sluiten met VGZ kunnen contact 
opnemen met de zorgverzekeraar. 
(bron: KNMT) 
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Column 
Reinier van de Vrie

Lekker  
duurzaam
Als u bij Shell tankt, loopt u bij het afre-
kenen de kans gevraagd te worden of er 
een extra bedragje in rekening gebracht 
mag worden. Daar doet men dan graag 
iets voor het milieu voor. Namens u, 
want u wilt tenslotte zo graag rijden en 
vervuilt daarmee de lucht. Wat een hy-
pocrisie, waarom is deze oliegigant niet al 
jaren geleden op de markt gekomen met 
schonere brandstof ? Nu zou ik opeens als 
klant moeten betalen voor wat zij nagela-
ten hebben? Ik geloof dat weinig automo-
bilisten voor dat extra bedrag willen dok-
ken. De juffrouw achter de kassa waar ik 
laatst tankte, vroeg het al niet eens meer. 
Het is net zoiets als dat u een euro extra 
zou vragen voor elke vulling die u bij een 
patiënt legt, met als argument dat u dan 
meer aan preventie kunt doen bij de jeugd. 
Ik denk niet dat u daarmee veel goodwill 
gaat kweken.
Een mooi voorbeeld van mooi weer spelen 
kwam ik tegen in een persbericht van de 
Suiker Unie. Die maakte er daarin ron-
kend gewag van dat ze de FNLI-award 
2019 hebben gewonnen van de Federatie 
Nederlandse Levensmiddelenindustrie 
voor het ‘zich op bewonderenswaardige 
wijze inzetten om vernieuwende initia-
tieven of projecten naar een hoger niveau 
te brengen’. De unie heeft die prijs gekre-
gen voor vijf nieuwe bulkvrachtwagens 
die honderd procent op biogas rijden en 
daarmee 90% minder CO2-uitstoot heb-
ben. Niets dan hulde daarvoor. Dat je je 
suikerwaren duurzaam en veilig trans-
porteert, mag je als bedrijf ook best laten 
weten. Maar de club slaat een beetje door 
in de ‘Noot voor de redactie’ in het persbe-
richt, waarin staat dat ze sterk geloven in 
duurzaamheid en dat de Suiker Unie ‘als 
bedrijf zich verantwoordelijk voelt voor 
het behoud van de natuur en de bescher-
ming van het milieu, de mensen en onze 
samenleving in het belang van toekomsti-
ge generaties’. Horen daar de (kinder)ge-
bitten dan ook bij? En zou de toevoeging 
van suiker in allerlei dranken en etens-
waren niet wat minder mogen?
Natuurlijk, op zijn tijd is zoetigheid niet 
te versmaden. Maar dat weten ze daar 
ook maar al te goed. Ze laten er graag 
een bulkwagen ‘op groen gas’ extra voor 
rijden. Prima, maar wees alsjeblieft een 
beetje bescheiden met woorden als duur-
zaamheid. 
Of leg ik nu een korreltje zout op een slak. 
Dat moet dan maar. Dat kan me geen 
biet schelen.

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

ADVERTENTIE

DEN HAAG Op 1 januari 2021 treedt 
de opvolger van de zzpwetgeving 
Wet deregulering beoordeling  
arbeidsrelatie (DBA) in werking. De 
KNMT zocht uit wat er inmiddels 
bekend is over de nieuwe wet. 

Wet DBA heeft als doel om verkap-
te dienstverbanden, schijnzelfstan-
digheid en concurrentie op arbeids-
voorwaarden te voorkomen en aan 
echte ondernemers meer zekerheid 
te verschaffen. Duidelijk is dat de 
huidige wet de basis vormt voor 
haar opvolger. Zo blijven de door 
de Belastingdienst goedgekeurde 
zzp-modelovereenkomsten ook in 
de nieuwe wet geldig. Zzp’ers en 
opdrachtgevers leggen hierin vast 
hoe ze samenwerken en kunnen 
aantonen dat er geen sprake is van 
loondienst. 

De nieuwe wet kent ook nieuwe on-
derdelen:
1.  Om de onderkant van de arbeids-

markt te beschermen, komt er 
een minimumtarief van 16 euro 
per uur.

2.  Voor zelfstandigen die ingehuurd 
worden boven een tarief van 75 
euro komt er een opt-out-rege-

ling die het makkelijker moet 
maken om zaken te doen. De 
opt-out-regeling geldt voor op-
drachten van maximaal een jaar. 
Na dat jaar geldt de regeling niet 
meer. Tevens is verlening niet 
mogelijk.

3.  Zzp-tandartsen hebben meestal 
een uurtarief tussen de 16 en 75 
euro. Voor deze groep ontwikkelt 
de overheid een webmodule die 
de opdrachtgever kan gebruiken 
om de aard van de arbeidsrela-
tie te bepalen. Aan de uitkomst 
kan beperkte zekerheid worden 
ontleend. Het gebruik van de 
webmodule wordt niet verplicht. 
Tandartsen kunnen in plaats van 
de webmodule de door de KNMT 
ontwikkelde en door de Belas-
tingdienst goedgekeurde over-
eenkomsten blijven gebruiken.

Aanvankelijk was het ministerie 
ook van plan in de wet op te ne-
men dat zzp’ers geen ‘reguliere 
bedrijfsactiviteiten’ zouden mogen 
uitvoeren. Indien dat wel het geval 
is, zou een tandarts-zzp’er die tand-
heelkundig werk doet in een prak-
tijk niet als zzp’er gezien kunnen 
worden. De KNMT maakte samen 

Wet DBA: wat zijn de laatste ontwikkelingen?

DEN HAAG Nederland heeft een relatief laag percentage rokers. Ook kent ons 
land weinig in het buitenland opgeleide artsen, in vergelijking met andere lan
den. Dat staat in de nieuwe editie van Health at a Glance 2019, een publicatie 
van Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).  

met de Federatie Medisch Specia-
listen (FMS), Landelijke Huisartsen 
Vereniging (LHV) en VvAA duidelijk 
dat dit een onwerkbaar criterium is 
in de zorg. Deze beperking zal dan 
ook niet in de nieuwe wet worden 
opgenomen.

Het is nog onduidelijk welke moge-
lijkheden er blijven om langer dan 
een jaar voor dezelfde opdrachtge-
ver te werken. Vanuit de zorgkwa-
liteit vindt de KNMT het zeer on-
wenselijk wanneer exact één jaar 
het afkappunt wordt. Het is inmid-
dels wel duidelijk dat langdurige 
opdrachten voor meerdere jaren 

voor meerdere dagen per week las-
tiger gaan worden. Tot de nieuwe 
wet ingaat, is de huidige Wet DBA 
van kracht. Wel is er tot 1 januari 
2020 sprake van een overgangspe-
riode. Dit betekent dat de Belas-
tingdienst tot die tijd Wet DBA niet 
handhaaft. Opdrachtgevers krijgen 
dus geen naheffingen of boetes als 
achteraf blijkt dat de zzp’er toch in 
loondienst werkte. Wanneer de op-
drachtgever opzettelijk een situatie 
van evidente schijnzelfstandigheid 
laat ontstaan of voortbestaan en 
dus kwaadwillend is, wordt er ove-
rigens wel gehandhaafd. 
(bron: KNMT) 

Relatief laag percentage 
rokers en weinig buiten
landse artsen

OESO is een samenwerkingsver-
band van 36 – voornamelijk westerse 
– landen om sociaal en economisch 
beleid te bespreken, bestuderen en 
coördineren. In de jaarlijkse uitgave 
Health at a Glance worden indicato-
ren over gezondheid en zorg in deze 
landen met elkaar vergeleken. Uit 
de meest recente vergelijking blijkt 
dat het percentage rokers in 2017 
in Nederland onder het gemiddel-
de lag ten opzichte van de andere 
OESO-landen. Het percentage da-
gelijkse rokers in Nederland van 15 
jaar of ouder is gedaald van 23% in 
2007 naar 17% in 2017. De verschillen 
tussen de landen zijn groot: in Grie-
kenland is het percentage rokers ge-
daald van 40% in 2006 naar 27% in 
2014 en in Slowakije en Oostenrijk 
zijn relatief meer rokers gekomen. 

Ook is onderzoek gedaan naar het 
aandeel artsen met een buiten-
lands diploma. In Nederland heeft 
2% van de artsen een buitenlands 
diploma. Hiertoe behoren bijvoor-
beeld Nederlandse artsen met een 
Belgisch diploma en buitenland-
se artsen die in Nederland wer-
ken. Alleen Polen en Italië scoren 
lager dan Nederland. Israël (58%), 
Nieuw-Zeeland (42%) en Ierland 
(42%) spanden in 2017 de kroon.  
(bron: CBS) 

In tien jaar 
tijd daalde het 

percentage rokers 
van 23% naar 17%
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Reeks 
AccreDidact

Redactie: Fridus van der Weijden •  
Paperback • 80 p. • Nederlands

Diagnostiek van parodontale aandoeningen
Meten is weten, gissen is missen

€ 45,-

Een gezond gebit en een gezond 
parodontium zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Daarom is het 
screenen op parodontale problemen een 
belangrijk onderdeel van het periodieke 
mondonderzoek. Bij patiënten met een 
verdenking op parodontale problemen 
is uitgebreider mond-, functie- en 
röntgenonderzoek evenals specifiek 
parodontaal onderzoek noodzakelijk. 
Naast de belangrijkste klinische 
symptomen, zoals bloedingsneiging, 
verdiepte pockets en op de röntgenfoto’s 
zichtbare botafbraak, worden alle hiervoor 
beschikbare parameters besproken en 
nader toegelicht. Ook de rol en het nut 
van microbiologisch onderzoek komen 
aan bod. Aan de hand van de verzamelde 
onderzoeksresultaten wordt de diagnose 
gesteld en de prognose bepaald. Criteria 
om tot de juiste diagnose en prognose 
te komen worden gepresenteerd. Na 
het stellen van de diagnose en prognose 
wordt in samenspraak met de patiënt een 
behandelplan opgesteld dat aansluit bij 
het zorgdoel.

ADVERTENTIE

1.  Neuropathische pijn kan worden veroorzaakt door een 
tandheelkundige ingreep. 
a. Juist
b. Onjuist 
 

2. Neuropathische pijn en nociceptieve pijn kunnen tegelijkertijd 
optreden.

a. Juist
b. Onjuist

De antwoorden vindt u op pagina 22.

Quiz

DEN HAAG Zorgverzekeraars worden niet verplicht om een brief te sturen 
aan ouders van minderjarigen die niet of nauwelijks de tandarts bezoeken. 
Dat blijkt uit een brief van minister Bruins van VWS. De minister heeft de 
brief geschreven na overleg met de zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars niet verplicht 
tot sturen brief minderjarigen

Zorgverzekeraars gaven tijdens de 
gesprekken aan graag in samen-
werking met andere partijen in de 
zorg ouders te informeren over het 
recht op vergoeding voor minder-
jarigen vanuit de basisverzekering, 
aldus Bruins in zijn brief. Volgens 
de minister zijn er tal van initiatie-
ven van verzekeraars om kinderen 
bij de tandarts te krijgen. 

Eind vorig jaar verstuurde zorgver-
zekeraar DSW een brief aan ouders 
waarvan de kinderen al jaren niet 
of nauwelijks de tandarts bezoch-
ten. Een halfjaar later blijkt dat 
meer dan 40% van deze ouders ge-
hoor heeft gegeven aan de oproep. 
Volgens Bruins beweren de zorg-
verzekeraars dat het te vroeg is om 
de werkwijze van DSW in heel Ne-
derland toe te passen. Volgens hen 
is er nog te weinig bekend over de 
representativiteit van de pilot en of 
het effectief is als deze in andere ge-

meenten wordt uitgevoerd. Volgens 
Bruins is nader onderzoek naar de 
beste manier om bepaalde groepen 
mensen te benaderen nodig en 
moet gekeken worden of er lokaal 
en regionaal verschillende benade-
ringen nodig zijn. Ook worden de 
eerder bediscussieerde bezwaren 
op het gebied van privacy weer op-
gehaald. De Autoriteit Persoonsge-
gevens heeft eerder gemeld geen 
bezwaren te zien. 

Minister Bruins acht het gezien de 
initiatieven niet nodig de verze-
keraars te verplichten om de pilot 
van DSW op hun verzekerden toe 
te passen. Wel hebben verzekeraars 
toegezegd de informatie uit de  
pilot van DSW te gaan gebruiken 
voor het onderzoek naar hoe ze zo 
effectief en adequaat mogelijk hun 
verzekerden kunnen benaderen. 
(bron: ANT) 

DEN HAAG Onlangs kondigde  
minister Hugo de Jonge van VWS 
het Wetsvoorstel bevorderen con
tracteren aan, waarmee de over
heid de mogelijkheid krijgt om 
voor bepaalde zorgsectoren te 
bepalen welke vergoeding patiën
ten krijgen voor de nota van niet 
gecontracteerde zorgaanbieders. 
Zorgverleners vrezen voor het ein
de van de vrije artsenkeuze.

Veruit de meeste mondzorgaan-
bieders hebben geen overeenkomst 
met de zorgverzekeraar. Verzeke-
raars hanteren in de basisverzeker-
de mondzorg vaker een zogenoemde 
restitutiekorting, waarbij patiënten 
slechts een gedeelte van de nota ver-
goed krijgen als zij naar een onge-
contracteerde tandarts gaan. Op dit 
moment bedraagt die vergoeding 75% 
van het tarief dat de gecontracteerde 
zorgaanbieders van de verzekeraar 
ontvangen. Het resterende bedrag is 
voor rekening van de patiënt. 
Het kabinetsplan biedt de optie om 
zorgverzekeraars een maximum op 
te leggen als zij zorg vergoeden van 
een aanbieder waar ze geen deal 
mee hebben. Het doel daarvan is 

het aandeel ongecontracteerde zorg 
terugdringen. Voor gecontracteerde 
zorgaanbieders betekent het wets-
voorstel mogelijk dat zij uiteindelijk 
genoegen moeten nemen met min-
der goede contractvoorwaarden. 
Het niet tekenen van de overeen-
komst is bij een lagere vergoeding 
voor de patiënt minder aantrekke-
lijk, wat een minder goede onder-
handelingspositie ten opzichte van 
de verzekeraar tot gevolg heeft.
Stichting Handhaving Vrije Art-
senkeuze (SHVA) is het oneens met 
het wetsvoorstel en schreef een 
brandbrief aan de Raad van State: 
“Door dit wetsvoorstel goed te keu-
ren, geeft u de zorgverzekeraars de 
macht om tarieven van niet-gecon-
tracteerde zorgverleners tot bijvoor-
beeld 50% te verlagen.” Het gevolg 
volgens de stichting: patiënten krij-
gen een gepeperde rekening en ma-
ken voortaan geen gebruik meer van 
niet-gecontracteerde aanbieders. 
De minister heeft aangegeven  
voor het einde van 2019 het wets-
voorstel met het advies van de Raad 
van State aan de Tweede Kamer te 
zullen sturen. 
(bron: AD, KNMT, ANT) 

Vrees voor einde vrije artsen
keuze door wetsvoorstel

Feiten & cijfers

van de door mondzorgverleners voor
geschreven geneesmiddelen in 2018 
was afkomstig van de tandarts.67%

Nederlandse apotheken verstrekten 
in 2018 bijna een miljoen keer een 
geneesmiddel op voorschrift van 
een mondzorgverlener. Tandart-
sen waren verantwoordelijk voor 
67% van de recepten, MKA-chirur-
gen 31% en orthodontisten 2%. Dat 
schrijft Stichting Farmaceutische 
Kengetallen (SFK) in het Pharma-
ceutisch Weekblad. Orthodontisten 
schreven – ter versterking van het 
tandglazuur – vooral natriumflu-
oridemondspoeling voor, wat in 
2018 17.000 keer werd verstrekt. 
Tandartsen schreven het vaakst het 
penicilline-antibioticum amoxicil-
line voor. In 2018 werd dit genees-
middel ruim 250.000 keer verstrekt. 
Ibuprofen, een ontstekingsrem-
mende pijnstiller uit de groep 
NSAID’s was met 130.000 verstrek-
kingen het meest voorgeschreven 
middel door MKA-chirurgen. 
(bron: SFK) 

Meest verstrekte geneesmiddelen voorgeschreven door mondzorgverleners (2018)

Rang ATC3 Geneesmiddel(groep) Toepassing Aantal

1 J01C Penicillines Antibacterieel 365.000

2 M01A NSAID’s Pijnbestrijding 290.000

3 A01A Diverse mondspoelingen waaronder 
chloorhexidine en fluoride

Mondontsmetting, tand-
glazuurversterking

125.000

4 J01F Vooral macrolide antibiotica Antibacterieel 37.000

5 N02A Opioïden Pijnbestrijding 27.000

6 P01A Vooral metronidazol Antibacterieel 22.000

7 A02B Maagzuurremmers Maagwandbescherming 19.000

(bron: SFK)
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UTRECHT Het KIMO heeft de nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg 
voor Jeugdigen – module Diagnostiek’ aangeboden aan het Zorginstituut. 
In de richtlijn ligt de focus op de diagnostiek met behulp van röntgenfoto’s 
en panoramische opnamen bij de mondzorg van minderjarigen.

Nieuwe richtlijn ‘Mondzorg voor jeugdigen’ verschenen

De richtlijn is bedoeld voor pro-
fessionals in de mondzorg, zo-
als tandartsen, gedifferentieerde 
tandartsen, tandartsspecialisten en 
mondhygiënisten. Het onderwerp 
van de richtlijn betreft diagnos-
tiek met behulp van röntgenfoto’s 
bij mondzorg voor minderjarigen. 
Bewustwording van het doelmatig 

gebruik van röntgenopnamen bij de 
jeugd is de belangrijkste doelstel-
ling van de richtlijn. 

In de klinische praktijkrichtlijn 
staan de volgende uitgangsvragen 
centraal:

1.    Wat is na visuele inspectie de 
meerwaarde van het gebruik 
van specialistische detectieap-
paratuur voor diagnostiek bij 
kinderen van vier tot zes jaar?

2.    Wat is per combinatie van leef-
tijd en cariësrisicogroep de op-
timale frequentie van bitewings 
voor cariësdiagnostiek?

3a.   Draagt een panoramische rönt-
genfoto (PAN) bij aan een ef-
fectieve behandeling van door 

visuele inspectie vastgestelde 
afwijkingen in de doorbraak van 
blijvende elementen?

3b.   Bij welke risicogroepen is het 
vervaardigen van een PAN rela-
tief het meest gerechtvaardigd?  

De Richtlijn Ontwikkel Commissie 
(ROC) stond onder voorzitterschap 
van em. prof. dr. C. van Loveren, 
bijzonder hoogleraar Preventieve 
Tandheelkunde. De richtlijn vol-

doet aan de eisen van evidence ba-
sed richtlijnontwikkeling (EBRO). 
Dit betekent dat het onderzoek is 
uitgevoerd volgens de hoogst mo-
gelijke wetenschappelijke standaar-
den. De richtlijn is van commentaar 
voorzien door de betrokken weten-
schappelijke- en beroepsverenigin-
gen en door overige aan de mond-
zorg voor minderjarigen gelieerde 
organisaties. 
Op termijn volgen ook richtlijnen 
voor de modules preventie en be-
handeling. 
(bron: KIMO) 

Behandeling 
gebitsslijtage 
positief effect 
op levens
kwaliteit
NIJMEGEN Steeds vaker ontdek
ken tandartsen gebitsslijtage bij 
hun patiënten. Ondanks dat de be
handeling geen meetbaar verschil 
aantoont, blijkt deze een positieve 
impact te hebben op het dagelijks 
leven van de patiënt. Dat stelt 
tandarts Bernadette Sterenborg in 
haar proefschrift. 

In haar onderzoek bestudeerde  
Sterenborg een groep met gebits-
slijtage én klachten zoals pijn en 
een groep met slijtage zonder klach-
ten. “Een belangrijk onderscheid, 
want het proces van gebitsslij-
tage is niet continu actief,” stelt  
Sterenborg. “Als het niet nodig is 
om meteen alle tanden en kiezen op 
te bouwen, is het in kaart brengen 
en in de gaten houden in combina-
tie met advies een goede keuze.”
Sterenborg onderzocht patiënten 
die een behandeling kregen voor 
slijtage op objectieve veranderin-
gen, zoals de kauweffectiviteit en 
subjectieve verandering in de vorm 
van oraal gerelateerde kwaliteit van 
leven. “Opmerkelijk was dat er geen 
objectief verschil meetbaar was met 
een kauwtest voor en na behande-
ling, maar uit de antwoorden – in-
gevuld op een vragenlijst – bleek dat 
er subjectief wel een verschil was,” 
licht Sterenborg toe. “Patiënten er-
voeren gevoelsmatig een positieve 
verbetering. Dit was niet alleen op 
het gebied van kauwen, maar op alle 
vlakken waarbij we gekeken hebben 
naar de impact van de behandeling. 
Het blijkt dus dat de behandeling 
een grote positieve impact heeft op 
het dagelijks leven van de patiënt, 
een belangrijke conclusie.”
Hoewel Sterenborg zich voorname-
lijk richtte op het verhelpen van de 
gevolgen van slijtage, heeft ze ook 
een beeld gevormd van mogelijke 
oorzaken. “Slijtage kan ontstaan 
door een chemische oorzaak van 
buitenaf, zoals frisdrank, fruitsap of 
een zuur dieet. Ook moeten we niet 
vergeten dat er van binnenuit maag-
zuur in de mond terecht kan komen 
door een niet goed sluitende maag-
klep. Daarnaast kan slijtage ont-
staan door een mechanische factor, 
zoals klemmen of knarsetanden.” 
Wel concludeert Sterenborg dat vaak 
een combinatie van verschillende 
factoren tot gebitsslijtage leidt. 
(bron: Radboudumc) 
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Interview met Frank Lobbezoo, hoogleraar Orofaciale Pijn & Disfunctie 

“Zet geen chronische pijnbehandeling  
in bij diagnostische twijfel”
TEKST: REINIER VAN DE VRIE / FOTO'S: MIRLO

Chronische pijn in het orofaciale gebied is soms moeilijk te traceren. Zet 
geen behandeling in als je geen juiste diagnose hebt kunnen stellen, zegt 
Frank Lobbezoo, hoogleraar Orofaciale Pijn & Disfunctie bij ACTA. Vanuit 
zijn deskundigheid op het gebied van pijn heeft hij het programma samen
gesteld voor het congres PIJN2020 dat in februari 2020 wordt gehouden 
in Amsterdam. Dat congres geeft de laatste stand van zaken en wil tand
artsen meer vertrouwen geven in pijnbehandelingen.

Om met de meest voor de hand 
liggende vraag te beginnen: 
wat is pijn?
Iedereen weet uit eigen ervaring 
wel wat pijn is, maar ieder zal er 
ook een ander antwoord op geven. 
Pijn is niet een soort aan- en uit-
schakelaar; er zijn verschillende di-
mensies van pijn. Niet alleen de in-
tensiteit is belangrijk, maar ook de 
mate van onplezierigheid. Bij mooie 
muziek stoort het je niet als het vo-
lume hoog is, maar bij muziek die 
je verschrikkelijk vindt, is een klein 
beetje meer volume al een ongeloof-
lijke kwelling. Dat maakt het zo in-
trigerend. Het is niet voorspelbaar. 
Mensen reageren heel verschillend 
op eenzelfde pijnprikkel, blijkt uit 
onderzoek. Pijn is dus ook een emo-
tionele ervaring. Pijn is positief in 
die zin dat het een waarschuwings-
signaal geeft dat er iets mis is, op 
basis waarvan je kunt handelen. 
Mensen met bepaalde neurologi-
sche aandoeningen die geen pijn 
kunnen ervaren, gaan binnen de 
kortste keren gewoon dood. Het is 
dus levensgevaarlijk om geen pijn te 
voelen. Op het congres ga ik zelf in 
een lezing in op wat pijn is.

Om welke pijn gaat het bij 
tandheelkunde?
Tandheelkunde behelst heel veel 
soorten pijn. De Deense Peter Svens-

son, de grote deskundige op dit vak-
gebied en een van de voortrekkers 
van een classificatie voor orofaciale 
pijn, bespreekt dit onderwerp op het 
congres. De meest voorkomende is 
de dentoalveolaire pijn. In negentig 
procent van de gevallen gaat het 
hierom als mensen pijn in het ora-
le gebied ervaren. Maar daarnaast is 
er ook pijn in de weke delen van de 
mond, aan slijmvliezen, de gingiva 
en aan het parodontium. Daarbui-
ten is er de pijn in de kauwspieren 
en de kaakgewrichten, de temporo-
mandibulaire (TMD)-pijn. Ook som-
mige soorten hoofdpijn worden aan 
TMD-pijn gerelateerd. 

Hoe is hoofdpijn gerelateerd 
aan tandheelkunde?
TMD-pijn komt bij ongeveer tien 
procent van de bevolking voor, 
terwijl de helft van de bevolking 
jaarlijks weleens last heeft van 
hoofdpijn. Dat is gigantisch veel 
en betekent ook dat het in de tand-
artspraktijk belangrijk is. Bepaalde 
vormen van hoofdpijn zijn gerela-
teerd aan TMD-pijn. Een TMD-be-
handeling kan dan ook gunstig zijn 
tegen dergelijke hoofdpijnklachten. 
ACTA heeft een klinisch hoofdpijn-
protocol op basis waarvan we de 
hoofdpijn in kaart kunnen bren-
gen. De bekendste van de andere 
hoofdpijnen zijn spanningshoofd-
pijn en migraine, die minder gere-
lateerd zijn aan de tandheelkunde. 
Het is wel extreem, maar je kunt 
hoofdpijn ervaren als kiespijn. Dat 
kan dan migraine zijn. Bij twijfel 
over je diagnose – en dat is ook een 
waarschuwing naar tandartsen toe 
– moet je een element niet behan-
delen omdat je denkt of hoopt dat 
het zou kunnen helpen. Voorkom 
dat je ten onrechte een gezonde 
pulpa verwijdert. Ik heb zelf soms 
ook de neiging om bij twijfel toch 
iets te proberen, bijvoorbeeld als de 
patiënt erg aandringt op behande-
ling. Maar, doe het niet. Behandel 
pas bij een diagnose.

Is het lastig dat hoofdpijn 
moeilijk te omschrijven is  
voor een patiënt?
Ja. Je moet veel kennis hebben om 
goed door te kunnen vragen. Maar 
de tandarts is natuurlijk geen 
neuroloog of arts. De hoofdpijn- Lees verder op pagina 8 

diagnostiek hoort primair bij de 
huisarts thuis of bij de neuroloog. 
Verwijs dus naar de huisarts als je 
denkt dat dat nodig is. 

Hoe zit het met tandheelkun-
dige pijn in relatie tot andere 
delen van het lichaam? Zeg 
maar de meer holistische  
benadering.
Ik heb me daar onvoldoende in 
verdiept om er een afgewogen ant-
woord op te kunnen geven. Ik sta 
altijd open voor suggesties, maar 
bijna al onze patiënten kunnen 
we behandelen zonder rekening te 
houden met triggerpoints, meri-
dianen en noem maar op. Tegelijk 
wordt er in een land als China in 
een andere behandeling geloofd 
en daar soms succes mee geboekt. 
Wellicht is er iets wat we met ons 
westerse brein niet kunnen vat-
ten. Ik ben niet zo arrogant om te 
zeggen dat we hier de waarheid in 
pacht hebben. 

Is pijn goed te diagnosticeren?
Dat is soms erg lastig, met name 
bij chronische pijn en bij een pijn 
die ik nog niet heb genoemd: de 
neuropathische pijn die uit het ze-
nuwweefsel zelf komt. Die pijn ont-
staat bijvoorbeeld na een wortelka-
naalbehandeling of na het plaatsen 
of verwijderen van een implantaat. 
De zenuwuiteinden worden dan op 
een heel klein gebied beschadigd. 
Als behandeling op behandeling 
volgt in datzelfde kleine gebied, 
geeft het zenuwweefsel het op een 
gegeven moment op en gaat zelf 
een bron van de pijn worden. Die 
pijn wordt vaak als branderig om-
schreven. Mensen kunnen dan ook 
sensibiliteitsverschillen ervaren, 
waarbij aanraking aan de ene wang 
anders voelt dan aan de andere. Met 
een sonde of wattenstaafje kun je 
de zenuwen testen die in de huid 
zitten in het gebied waar je de pijn 
vermoedt. Dat soort pijn kan alleen 
medicamenteus behandeld worden. 
Bij ACTA zijn hiervoor protocollen 
in ontwikkeling, maar dat is nog in 
het stadium van best practice. Er 
is nog geen definitieve bewijslast. 
Op het congres bespreekt Michail 
Koutris van ACTA dit thema.

Zijn andere pijnen over  
het algemeen wel goed te  
diagnosticeren?
TMD-pijn over het algemeen wel. 
Daar zijn wel gevalideerde on-
derzoekstechnieken voor. Tand-
arts-gnatholoog Peter Wetselaar 
gaat daar het een en ander over ver-
tellen. Hoofdpijn is lastiger, omdat 
er meer dan tweehonderd soorten 
zijn, waarvan er maar een paar pri-
mair – dus niet als gevolg van iets 
anders – zijn. Aan TMD-gerelateerd 
is het een secundaire hoofdpijn. Er 
zijn heel veel goede, internationale 
richtlijnen beschikbaar om de di-
agnose te stellen. Orofaciaal fysio-
therapeut en epidemioloog Corin-
ne Visscher houdt het verhaal over 
hoofdpijn op het congres.

Is pijn te meten? 
Ja, op een schaal bijvoorbeeld. Pijn 
gaat van niks, gevoelig tot pijnlijk. 
Je kunt mensen een cijfer van 0-10 
laten geven, of vragen of het mild, 
matig of ernstig is. Er is ook een vi-
sual analogue scale waarbij mensen 
op een lijntje van 100 mm aanstre-
pen waar de pijn zit. Dat is vooral 
heel handig voor onderzoekers. Pijn 
is altijd subjectief, want een behan-
delaar kan niet voelen wat een pa-
tiënt voelt. Je moet ook accepteren 
dat ieder zijn eigen beleving heeft. 
“Tja, wat is pijn?” vragen patiënten 
me dan. Waarop je kunt antwoor-
den: “Als je eigenlijk “au” had willen 
zeggen.” 

Wat kan de tandarts doen  
tegen pijn bij de patiënt?
De bedoeling is opsporen van de 
oorzaak en adequaat behandelen. 
Maar dat kan niet altijd. Daarvoor 
moet je onderscheid maken tussen 
acute pijn en chronische pijn. Bij 
acute pijn is er nog weefselschade. 
Dat is meestal lokaal, goed te di-
agnosticeren en te behandelen. Je 
kunt vaak pijnmedicatie als aspi-
rine of ibuprofen geven tegen ont-
stekingen. Als laatste spreker op het 
congres gaat Jan de Lange, mka-chi-
rurg van het AUMC, locatie AMC, in 
op acute pijn in poliklinische situ-

aties. Chronische pijn is eigenlijk 
een ziekte op zich. De weefselscha-
de kan allang verdwenen zijn, maar 
de pijn wordt nog gevoeld omdat de 
hersenen nog signaleren dat er iets 
kapot is. De therapie moet dan naar 
de hersenen toe. Als medicatie zijn 
dan vaak een antidepressivum of 
anti-epileptica mogelijk. 

Is dentoalveolaire pijn meestal 
goed te behandelen?
Ja, eigenlijk komt chronische kies-
pijn niet zo vaak voor. Dat is voor-
namelijk als mensen geen geld heb-
ben, te druk zijn of bang zijn voor 
de tandarts. Bij acute pijn kan de 
tandarts relatief eenvoudig de diag-
nostiek doen en adequaat ingrijpen. 
Meestal gaat het om een ontsteking 
in het zenuwweefsel van de tand of 
– als het langer duurt – het bot en 
weefsel onder en om de tand. Op 
het congres gaat endodontoloog 
Michiel de Cleen hier uitgebreid 
op in. Acute, heftige pijn heeft een 
belangrijke invloed op de slaap en 
andersom. Pijn houdt je uit de slaap 
of je wordt er wakker van. Op het 
congres geeft tandarts-gnatho-
loog/-slaapgeneeskundige Ghizla-
ne Aarab daarom een lezing over 
de interactie tussen pijn en slaap. 

Biografie
Met de laatste lichting in 
Utrecht studeerde Frank Lob-
bezoo in 1988 af in de tand-
heelkunde. Na zijn studie deed 
hij in het kader van een promo-
tietraject fundamenteel onder-
zoek naar kauwspierreflexen 
in het Utrechtse academische 
ziekenhuis, toen AZU geheten, 
waar hij tevens werd opgeleid 
tot tandarts-gnatholoog. Na 
zijn promotieonderzoek ver-
trok hij naar Montreal, Canada, 
waar hij als postdoc aan de slag 
ging. Lobbezoo specialiseerde 
zich daar in slaapbruxisme en 
andere tandheelkundige slaap-
stoornissen. In 1996 kwam hij 
terug naar Nederland en werd 
hij universitair docent bij 
ACTA. Sinds 2005 is Lobbezoo 
hoogleraar Orofaciale Pijn & 
Disfunctie. De afgelopen vijf 
jaar was hij voorzitter van de 
afdeling Mondgezondheids-
wetenschappen en vice-decaan 
bij ACTA. Sinds kort kan hij zich 
weer helemaal richten op on-
derwijs, onderzoek en patiën-
tenzorg. 

Prof. dr. Frank Lobbezoo: "Ik denk dat veel tandartsen pijnklachten lastig en 
vervelend vinden."

Het is 
levensgevaarlijk 

om geen pijn  
te voelen
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Niet goed slapen is killing, terwijl 
goed slapen ongelooflijk belangrijk 
is voor herstel. 

Een tandarts moet dus ook 
vragen naar hoe de patiënt 
slaapt?
Wij doen dat standaard op de kli-
niek en hebben daar een uitgebrei-
de anamnese voor. Ik vind dat de 

algemeen tandarts ook moet vra-
gen naar de gevolgen van pijn. Hoe 
functioneer je? Ben je nog gezellig 
voor je partner en kinderen? Hoe 
gaan werk, eten en slapen? Heb je 
nog plezier in het leven? Hoe groter 
de impact, des te belangrijker om de 
patiënt van zijn pijn af te helpen. 

Hoe kun je als professional het 
beste reageren op pijnbeleving 
bij een patiënt?
Patiënten kunnen je met name over 
chronische pijn heel indringende 

verhalen vertellen over hun leven. 
Verhalen over verlies van werk, rela-
ties, isolement in de maatschappij. 
Daar moet je wel tegen kunnen. Je 
moet afstand kunnen houden. Hoor 
hun verhaal aan, toon compassie 
en begrip, maar ga niet meehuilen. 

Doe ook geen valse belofte dat het 
wel goed komt. Zeg dat je zult pro-
beren te helpen en anderen zult in-
schakelen als je er niet uitkomt. Het 
is vaak heel complex, zeker als de 
patiënt meerdere pijnsoorten tege-
lijkertijd heeft. Dan moet je meestal 
behandeling op verschillende fron-
ten inzetten en samenwerken met 
bijvoorbeeld psychologen en fysio-
therapeuten.

De psychische kant speelt  
natuurlijk vaak een grote rol…

Bij acute pijn wat minder, maar bij 
chronische zeker. Daarom hebben 
we een uitgebreide lijst met vragen 
over pijn, angst, depressie, stress, 
life-events, kwaliteit van leven en 
slaapproblemen. Bij vermoeden van 
– ernstige – psychische problema-
tiek moet je er andere deskundig-
heid bij betrekken. 

Is er veel onbegrepen pijn in 
de mond?
Ja, helaas wel. Vaak zijn er heel 
complexe chronische pijnproble-
men. Waarschijnlijk speelt onze 
veeleisende maatschappij daarin 
ook een rol van betekenis.

Waarom een congres over pijn 
voor de mondzorg?
Ik denk dat veel tandartsen pijn-
klachten lastig en vervelend vin-
den. Bij diagnostiek ontdek je dat 
het niet altijd is wat het leek te 
zijn. Het is daarom goed op een rij-
tje te krijgen welke soorten pijn en 
diagnostische technieken er zijn. Ik 
snap goed dat dat in de waan van 
alledag een beetje verwatert. Hoe 
pak je het aan? Naar wie verwijs je? 
Belangrijk om dat weer een keer te 
bespreken, zodat je met meer ver-
trouwen in de praktijk staat als er 
een pijnklacht komt. Veel van de 
informatie is overigens ook van be-
lang voor mondhygiënisten, omdat 
die ook met pijnklachten gecon-
fronteerd worden. 

Zijn er ook leuke kanten aan 
pijn?
Er zijn natuurlijk wat dubieuze ui-
tingen rond pijn, maar in die hoek 
zit ik niet. Persoonlijk vind ik het 
leuk en ongelooflijk uitdagend, om-
dat het iets is wat in de tandarts-
praktijk heel veel voorkomt. Als ik 
mijn steentje kan bijdragen om het 
voor de tandarts wat gemakkelijker 
te maken, zodat die met wat meer 
confidentie patiënten tegemoet 
kan treden, word ik daar blij van. 
Verder ben ik zeer geïnteresseerd 
in onderzoek naar neuropathische 
pijn en de relatie tussen pijn en 
slaap. 

Tissue Expander Brush
By Dr. Wen

Verleng de periostale fl ap met eenvoudige 
borstelbewegingen tot wel 20mm*

8 mm

*verlenging afhankelĳ k van de kwaliteit van het periostale weefsel.

Art. nr. 41.865.01

5 mm
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ADVERTENTIE

Het congres PIJN2020 wordt 
vrijdag 7 februari gehouden 
in RAI Congrescentrum in 
Amsterdam. De organisa-
tie is in handen van Bureau  
Kalker. Meer informatie: 
www.pijn2020.nl.

Sommige hoofdpijn is 
in een kies te voelen

Pijn houdt je uit de 
slaap of je wordt er 

wakker van

http://www.pijn2020.nl
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Verdovingstechnieken in de kindertandartspraktijk
TEKST: D.c.E. MAJTLIS – DE HAES EN F.A. GRAVESTEIJN

Het is bewezen dat de gevoeligheid die patiënten aangeven tijdens het 
toedienen van een lokaal anestheticum vooral te wijten is aan de druk 
die wordt uitgeoefend tijdens het injecteren. Deze druk wordt bepaald 
door de toegepaste druk van de behandelaar, de diameter van de naald 
en de weefseldruk op de injectieplaats.1,6 Zo is bijvoorbeeld een injectie in 
het palatum over het algemeen onaangenamer voor de patiënt dan een  
injectie in de weke delen.  

Met de introductie van computer-
gestuurde injectieapparaten is het 
probleem van de hoge injectiedruk 
ondervangen. Er zijn verschillende 
CCLAD (computer  controlled  local 
anesthetic delivery)-systemen op 
de markt: SleeperOne en Quick-
sleeper 5® van Dental Hi Tec, The 
Wand ® STA van Milestone, Denta-
pen® van Septodont en Calaject van 
Ronvig. Deze systemen injecteren 
allen  met  een heel lage injectie-
snelheid de anesthesievloeistof.   
Daarnaast wordt bij de injectie 
met de SleeperOne, Quicksleeper, 
The Wand en Calaject eveneens de 
tegendruk vanuit de weefsels ge-
registreerd. Deze  systemen zul-
len de injectiedruk aanpassen aan 
het te injecteren weefsel. Bij een 
hogere weefseldichtheid zal het 
apparaat de injectiesnelheid verla-
gen om zodoende zo min mogelijk 
druk te geven en daarmee de pijn 
te minimaliseren. Door de langza-
me injectie zal de toedieningstijd 
vrijwel altijd langer zijn dan bij een 
conventionele lokale anesthesie.2 Er 
zijn meerdere onderzoeken gedaan 
welke bijna allemaal laten zien dat 
zowel het krijgen van de verdoving 
met een CCLAD-systeem4,5,7  als de 
behandeling nadien, als prettiger 
worden ervaren.3,4,5

Voor- en nadelen
Met een QuickSleeper en Sleeper-
One wordt intra-ossaal verdoofd 
(naast de klassieke technieken). 
Een belangrijk voordeel van deze 
verdovingsvorm is dat er zelden een 
palatinale injectie nodig is, want de 
intraossale verdoving verdooft het 
element aan alle zijden.2  Tevens is 
de kans op ‘meeverdoven’ van tong 
en meestal ook lip niet meer het 
geval, wat bij kinderen het voor-
deel heeft dat bijttrauma minder 
vaak zal voorkomen.2 Ook werkt de 
intraossale verdoving vrijwel altijd 
sneller dan een reguliere verdoving. 
Een nadeel is dat bij uitgebreide 
ontsteking rondom het element de 
intraossale verdoving minder goed 

werkzaam kan zijn door de zuur-
tegraad in het geïnfecteerde weef-
sel. Tevens duurt het geven van de 
verdoving langer dan reguliere ver-
doving en is naaldbreuk door onver-
wacht bewegen van het kind een 
mogelijke complicatie. Vanwege dit 
laatstgenoemde is goede afsteuning 
tijdens het toedienen van de verdo-
ving van groot belang en moet de 
naald altijd minimaal 2 millime-
ter uitsteken (de naald breekt bij 
het plasticje af ).  De werkingsduur 
van de verdoving is korter dan bij 
reguliere verdoving2, maar dit zal 
bij behandeling van kinderen ei-
genlijk nooit een bezwaar zijn.   

Ervaringen
In dit artikel doen wij verslag van 
onze ervaringen met toedienen 
van lokaal anestheticum met de 
conventionele carpulespuit en ver-
doving met de Quicksleeper 5.  Wij 
hebben in onze verwijspraktijk voor 
kindertandheelkunde het afgelopen 
jaar ruim 1500 keer lokale anesthe-
sie toegediend. De grootste groep 
kinderen hiervan was tussen de 4 
en 8 jaar. Een van de meest voorko-
mende redenen voor een verwijzing 
naar onze praktijk is angst voor de 
behandeling bij de tandarts, in het 
bijzonder de angst voor de verdo-
ving. Hierdoor zijn  deze  kinderen 
in een reguliere praktijk vaak niet 
behandelbaar. Omdat er veelal spra-
ke is van een acute klacht dan wel 
acute behandelbehoefte hebben wij 
veel ervaring opgebouwd met het 
behandelen van angstige kinderen 
met pijnklachten aan tanden of kie-
zen. Uiteraard gaat aan behande-
ling een uitgebreide kennismaking 
en anamnese vooraf. Ook laten we 
de kinderen en hun verzorgers goed 
benoemen wat hun angst is en waar 
die vandaan komt.

De toegepaste methoden voor 
angstreductie in onze kliniek zijn:
• Tell Show Do-methode en  

wenzittingen
• naaldangstreductietraject in 

samenwerking met psycholoog 
(indien nodig Eye Movement 
Desensitization and Reproces-
sing (EMDR)-behandeling)

• introductie en gebruik van 
Quicksleeper 5

Door de vormgeving van de Quick-
sleeper 5 spreken wij over verdoving 
met een ‘computerpen’. Ook is de 
gebruikte naald bij kinderen slechts 
9 mm lang. Beide aspecten spreken 
kinderen beter aan dan de carpule-
spuit. Middels een draadloos pedaal 
kan het injecteren van de vloeistof 
en het roteren van de naald wor-
den aangestuurd.
We spreken met de kinderen af 
dat er geen sprake zal zijn van 
pijn, maar dat er wel sprake kan zijn 
van een vieze smaak, eventueel een 
trillend gevoel, en dat ze voor het 
‘laten slapen van de kies’ goed stil 
dienen te blijven liggen. 
Omdat er eerst gebruik wordt ge-
maakt van oppervlakte-anesthe-
sie met benzocaïnezalf op de papil 
(afbeelding 1)  is de eerste infiltra-
tie in de papil met de  naald van 
de Quicksleeper vrijwel gevoelloos 
(afbeelding 2). Daarna kan in de ver-
doofde papil de intraossale injectie 
plaatsvinden via het septum tussen 
beide elementen (afbeelding 3). Het 
is belangrijk bij het verdoven van de 
papil, de naald met de bevel naar 
de elementen toe en vrijwel paral-
lel aan de gingiva en het occlusie-
vlak in te brengen.  Het toedienen 
middels deze techniek is hierdoor 
vrijwel pijnloos. Bij het geven van 
de  hierop volgende intraossale 
verdoving dient men de naald net 
onder het contactpunt van de ele-
menten  in te brengen. Daarnaast 
dient de richting van de naald zo 
te zijn dat de punt van de naald na 
het inbrengen (maximaal 3/4 van de 
naald) ongeveer in het midden van 
het alveolaire bot (in buccolinguale 
zin) tussen de elementen eindigt. 
Bij jongere kinderen zal dit inbren-
gen van de naald meestal mogelijk 
zijn zonder roteren van de naald (tot 

+/- 6 jaar), indien dit niet mogelijk 
blijkt is boren met de naald noodza-
kelijk. Om een schrikreactie van het 
kind te voorkomen is aankondigen 
van het trillende gevoel aan te be-
velen. Tevens is het belangrijk de lip 
voldoende opzij te houden met de 
lipbeschermer zodat bij het roteren 
van de naald geen beschadiging aan 
de lip ontstaat. 

Praktijkonderzoek
Bij 20 kinderen, variërend tussen 
de 6 en 15 jaar oud, hebben wij een 
vragenlijst afgenomen na twee 
behandelzittingen met de ver-
schillende verdovingstechnieken: 
de conventionele verdoving met 
de carpulespuit en de intraossa-
le verdoving met de Quicksleeper 
5.  Na de verdoving werd een be-
handeling uitgevoerd die varieerde 
van een restauratie met compo-
siet, een pulpotomie met plaatsen 
van een  rvs-kroon tot extractie. 
Nadien hebben wij deze kinderen 
en hun ouders gevraagd een korte 
vragenlijst in te vullen waarbij wij 
gebruik maakten van de VAS (Vi-
sueel Analoge Schaal) om de mate 
van angst vast te leggen. Zij scoor-
den de angst bij introductie van de 
verdoving, het krijgen van de ver-
doving en de behandeling nadien. 
Daarnaast vulden de behandelaren 
ook een vragenlijst met VAS-score 
in met hun indruk van de angst tij-
dens deze stappen. 
Opvallend was dat gemiddeld de 
VAS-score hoger  lag  bij  gebruik 
van  de reguliere verdoving. Zowel 
het introduceren van de verdoving, 
het krijgen van de verdoving en de 
behandeling resulteerde gemid-
deld in een hogere VAS-score bij 
patiënt, ouder en behandelaar. Er 
waren een paar uitzonderingen, 
waarbij kinderen de behandeling 
na verdoving met het CCLAD-sys-
teem met een hogere VAS-score be-
oordeelden, dan bij behandeling na 
de reguliere verdoving. Bij al deze 4 
kinderen werd er na verdoving een 
kies geëxtraheerd. Een onderzoek 

met een grotere onderzoeksgroep 
zou de significantie van dit resul-
taat moeten bevestigen.

Conclusie
Uit onze resultaten lijkt de ver-
wachting te kloppen dat de Quick-
sleeper minder beangstigend over-
komt dan de carpulespuit en dat 
het injecteren middels deze tech-
niek als prettiger wordt ervaren. 
De behandeling nadien lijkt ook 
in de meeste gevallen als minder 
onprettig te worden ervaren. De 
4 uitzonderingen bevestigen mo-
gelijk dat intraossale verdoving in 
een geïnfecteerd gebied als minder 
effectief moet worden beschouwd. 
Bovendien komt naar voren dat wij 
als behandelaren (in onze kliniek) 
bijna altijd de angst lijken te onder-
schatten die de kinderen ervaren. 
Dit is geen onderdeel van het on-
derzoek, maar wel een interessant 
gegeven. 
Om statistisch significante resulta-
ten te krijgen zal een groter onder-
zoek moeten worden opgezet. Maar 
vooralsnog lijken kinderen de ver-
doving middels de CCLAD evenals 
de behandeling erna als prettiger te 
ervaren. Wij ervaren dit ook en zijn 
daarom  erg gewend geraakt aan 
het gebruik van de intraossale ver-
dovingstechniek. In onze  kinder-
kliniek is deze techniek niet meer 
weg te denken. Het zou ook in de re-
guliere praktijk een mooie aanvul-
ling zijn voor de behandeling van 
bijvoorbeeld  kinderen en angstige 
patiënten. Voorop blijft natuurlijk 
staan dat de preventie van cariës 
het belangrijkste middel  blijft  om 
kinderen geen onprettige ervaring 
bij de tandarts te laten hebben, zo-
dat  het gebruik van verdoving tot 
een minimum kan worden beperkt.  

Over de auteurs
Fieke Gravesteijn en Daniëlle Majt-
lis-de Haes zijn als tandarts werk-
zaam bij kinderkliniek TandInZicht, 
verwijspraktijk voor kindertand-
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Afbeelding 1. Oppervlakte-anesthesie met benzocaïnezalf op de papil. Afbeelding 2. Eerste infiltratie in de papil 
met de naald van de Quicksleeper. Afbeelding 3. Intraossale injectie. Afbeelding 4. Verdoving in klinische setting. 
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ADVERTENTIE

TEKST: PROF. DR. FRIDUS VAN DER WEIJDEN 

In 2017 organiseerde de European Federation of Periodontologie (EFP) in 
samenwerking met de American Academy for Periodontology (AAP) een 
World Workshop over het classificeren van parodontale en periimplan
taire aandoeningen. Daaruit is een special issue van Journal of Clinical 
Periodontology ontstaan waarin in 291 pagina’s wordt uitgelegd hoe men 
te werk moet gaat om tot de juiste classificatie te komen. In dit lijvige, 
open access boekwerk staan vier consensusrapporten waar voor gingivitis, 
parodontitis en periimplantitis de mening van de vier werkgroepen is 
samengevat. Wat moet de algemeen practicus en mondhygiënist hiermee? 
Prof. dr. Fridus van der Weijden doet in dit artikel een poging de taaie 
materie toepasbaar te maken in de mondzorgpraktijk.

Nieuwe paroclassificatie: makkelijker  
kunnen we het niet maken

Van tekentafel naar praktijk
De nieuwe Classificatie werd in 2018 
met een symposium tijdens Euro-
perio 9 in Amsterdam aan de paro-
dontale wereld gepresenteerd. De 
belofte was toen dat er voor de alge-
meen practicus nog een werkzame 
vertaalslag zou worden gemaakt. 
Met deze belofte is de British Soci-
ety for Periodontology (BSP) voort-
varend aan de slag gegaan, maar 
de interpretatie van deze instantie 
werd niet goed ontvangen door de 
EFP. Nu kun je veel van de geplande 
economische Brexit vinden, maar 
met deze Perio-Brexit heeft de BSP 
veel moeite gedaan om achter het 
universitaire bureau vandaan te 
komen en zich te verplaatsen in 
de positie van de tandheelkundige 
zorgprofessional. De BSP kwam met 
een weloverwogen praktijkgerichte 
vertaalslag met duidelijke criteria. 

De EFP kwam zelf ook met een 
artikel van de hand van Tonetti & 
Sanz (2019), waarin met stroom-
schema’s een uitleg wordt gege-
ven over de nieuwe classificatie en 
de implementatie daarvan. Bij het 
bestuderen van dat artikel haakt 

zelfs een hoogleraar Parodonto-
logie af. De politieke discussies op 
Europees niveau hebben er ook toe 
geleid dat een weloverwogen uitleg 
van de nieuwe classificatie nog niet 
in de nieuwe richtlijn Parodontale 
Screening, Diagnostiek en Behandeling 
in de Algemene Praktijk en het Accre-
Didactprogramma Diagnostiek van 
parodontale aandoeningen kon worden 
opgenomen. 

Hoe moet de Nederlandse tandheel-
kunde met de nieuwe classificatie 
in de dagelijkse praktijk omgaan? 
Het ligt mijns inziens het meest 
voor de hand om met de Britten 
mee te gaan en de criteria die zij 
hanteren voor het implementeren 
van de nieuwe classificatie in de da-
gelijkse praktijk te volgen (Dietrich 
et al. 2019). Dat zal de basis zijn van 
het vervolg van dit artikel. 

Een stukje parogeschiedenis
Wat was eigenlijk de reden dat  
er een nieuwe classificatie moest 
komen? De meesten zullen zich 
nog de classificatie herinneren van 
pre-pubertale, juveniele, snelvorde-
rende en adulte parodontitis. Deze 

classificatie stamt uit 1989 en maakt 
onderscheid tussen verschillende 
vormen van parodontitis op basis 
van de leeftijd op het moment dat 
de parodontale afbraak geconsta-

teerd wordt. Echter in 1999 is deze 
classificatie door de AAP gewijzigd 
in agressieve en chronische paro-
dontitis. Men vond namelijk onvol-
doende bewijs dat er verschil in de 

parodontale aandoening bestaat op 
basis van de eerdere classificatie op 
basis van leeftijd. In reactie daarop 
ontwikkelde (inmiddels em.) prof. 
dr. Ubele van der Velden een nieuwe 
classificatie die voor iedereen die na 
2000 is afgestudeerd bekende kost 
moet zijn. Daarin worden leeftijd, 
ernst en uitgebreidheid gecombi-
neerd tot een voor velen begrijpelij-
ke beschrijving van wat er klinisch 
gezien en gemeten wordt. Helaas 
is men daar in de World Workshop 
van 2017 niet in mee gegaan. Jam-
mer, want dat had het voor ons Ne-
derlanders een stuk makkelijker ge-
maakt. Belangrijkste reden voor de 
weerstand was dat men leeftijd niet 
als een variabele ziet om verschil-
lende vormen van parodontitis van 
elkaar te onderscheiden. De critici 
gingen zelfs zo ver om te conclude-
ren dat er überhaupt weinig bewijs 
is voor verschillende vormen van 
parodontitis en dat we vanaf nu 
parodontitis gewoon ‘parodontitis’ 
mogen noemen.

Toch blijkt uit het consensusar-
tikel van werkgroep 2 van de EFP/
AAP World Workshop (Papapanou 
et al. 2018) dat de nieuwe classifi-
catie helaas iets complexer is. Als 
toevoeging aan de classificatie pa-
rodontitis wordt er nu een stadium 
van ernst en complexiteit, grade-
ring van de snelheid van progressie, 
riscofactoren en de mate van uitge-
breidheid aan toegevoegd. De crite-
ria die voor al deze aspecten worden 
aangedragen leiden echter tot een 
dusdanig complex schema dat het 
voor de algemene praktijk wenselijk 
is daar een vereenvoudigde en be-
grijpelijkere aanpak voor te maken. 

Figuur 1. Cover van  
de speciale editie  
van Journal of Clinical 
Periodontology.
Figuur 2. Visualisatie 
van criteria van bot-
afbraak op de röntgen-
foto - Staging.
Figuur 3a. Graad A,B,C 
op basis van een drem-
pel voor de ratio bot-
verlies gedeeld door de 
leeftijd = 0.25.
Figuur 3b. Graad 
A,B,C op basis van een 
drempel voor de ratio 
botverlies gedeeld 
door de leeftijd = 0.5.
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Nieuwe classificatie: 
wat en hoe
Hoe gaat men met het classificeren 
volgens de nieuwe inzichten op een 
handzame wijze in de praktijk aan 
het werk? Allereerst moet worden 
vastgesteld dat er sprake is van pa-
rodontale ontsteking in combinatie 
met afbraak. Klinische symptomen 
van ontsteking zoals bloeding na 
sonderen, verdiepte pockets (≥4 
mm) in combinatie met botafbraak 
zichtbaar op de röntgenfoto geven 
aan dat er sprake is van parodonti-
tis. Als dit eenmaal is vastgesteld, 
wordt als eerste het stadium (Stage) 
bepaald. Belangrijkste criterium 
hiervoor is de ernst van de aandoe-
ning, zoals bepaald aan de hand van 
de hoeveelheid approximale botaf-
braak op de röntgenfoto (mesiaal of 
distaal). De plaats waar de meeste 
afbraak is opgetreden, is maatge-
vend voor de hoeveelheid botverlies. 
In tabel 1 is te zien dat gering bot-
verlies (<15%) wordt gezien als Stage 
I, botafbraak (33%) tot een derde van 
de wortellengte als Stage II, meer 
dan een derde tot twee derde botaf-
braak (33-66%) als Stage III en meer 
dan twee derde botafbraak (>66%) 
als Stage IV. 
Waarom zit er een soort knip in het 
midden tussen de vier verschillen-
de Stages van parodontitis op basis 
van 33% botafbraak, dus minder of 
meer dan een derde van de wortel-
lengte? Dit is in feite een arbitraire 
indeling, maar de achterliggende 
gedachte is dat als we op een rönt-
genfoto zien dat er sprake is van 
botverlies bij een derde van de wor-
tellengte, ongeveer de helft van het 
functionele worteloppervlak (bind-
weefselaanhechting) verloren is ge-
gaan. Dit komt doordat de wortels 
van gebitselementen conisch zijn 
en de meeste bindweefselaanhech-
ting zich in het coronaire deel van 
de wortel bevindt (zie figuur 1). 
Nadat het stadium is bepaald, is 
de volgende stap het bepalen van 
de snelheid van progressie (Grade). 
In tabel 2 staan de criteria op basis 
waarvan een keuze wordt gemaakt 
tussen Grade A, B of C. Het belang-
rijkste criterium is dat de botaf-
braak in relatie tot de leeftijd wordt 
beoordeeld. In de praktijk werkt dit 
als volgt. Als bijvoorbeeld 30% botaf-
braak wordt gedeeld door de leeftijd 
van een 40-jarige patiënt, levert 
deze breuk het getal 0,75 op. Dat is 
volgens de criteria een Grade B, na-
melijk tussen de 0,5 en 1 (zie tabel 
2). De criteria van de BSP wijken af 
van die van de EFP. Figuur 2b geeft 
aan dat een grens van de ratio bo-
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Tabel 1. Classificatie van parodontitis - Staging. 

Stage Benaming Criteria  botafbraak ten opzichte van wortellengte op de röntgenfoto

 BSP

I beginnend <15% of 2mm

II gematigd Coronale 1/3 (15-33%)

III gevorderd Middelste 1/3 (33-66%)

IV vergevorderd Apicale 1/3 (>66%)

Tabel 2. Classificatie van parodontitis - Grading.

Grade Benaming Criteria  Botafbraak gedeeld door leeftijd

BSP

A Langzaam progressief <0,5

B Matig progressief 0,5-1

C Snel progressief >1

Tabel 3. Classificatie van parodontitis - Extent.

Extent Criteria – Op basis van de mate van botafbraak van het gekozen stadium

Lokaal < 30% van de aanwezige gebitselementen

Gegeneraliseerd ≥ 30% van de aanwezige gebitselementen

Molaar/Incisief Afbraak bij voornamelijk de molaren en incisieven

Tabel 4. Classificatie van parodontitis - Modifying factor.

Risicofactoren Criteria

Roken >10 sigaretten per dag

Diabetes Slecht gereguleerd (HbA1C ≥7%)

Tabel 5. Met de nieuwe classificatie van parodontitis aan de slag.

Classificatieformule

Leeftijd – geslacht – extent – parodontitis – stage – grade – risk factor 

Voorbeeld:  
41-jarige vrouw met gelokaliseerde parodontitis, stadium III, graad C, rookt 12 sig./dag

Alternatieve wijze van formuleren:

Leeftijd – geslacht – extent – stage – grade – parodontitis – risk factor 

Voorbeeld:
41-jarige vrouw met gelokaliseerde gevorderde (III) snel progressieve (C) parodontitis, rookt 12 sig./dag

Tabel 6. De nieuwe classificatie van parodontitis in begrijpelijke taal.

Uitgebreidheid Stadium (Stage) Graad (Grade) Risico factor

Leeftijd
Geslacht

Lokaal
Gegeneraliseerd
Molaar/Incisief

Beginnende (I)
Gematigde (II)
Gevorderde (III)
Vergevorderde (IV)

Langzaam (A)
Matig (B)
Snel (C)

Progressieve Parodontitis Roken
Diabetes

In dit artikel heb ik geprobeerd de 
nieuwe classificatie van parodon-
titis op een makkelijke manier uit 
te leggen en toe te passen. Terugle-
zend bekruipt mij het gevoel dat ik 
hier mogelijk niet in geslaagd ben 
omdat het geheel nogal taaie kost 
is. Dan te bedenken dat al het bo-
venstaande nog niet eens een volle-
dige weergave is van alle details die 
in de EFP-classificatie onderliggend 
zijn aan de genoemde criteria. Het 
is echter een weloverwogen selectie 
van de belangrijkste criteria waar-
mee handvatten worden gegeven 
om in de algemene praktijk met 
de wereldwijde nieuwe classifica-
tie van parodontitis aan de slag te 
gaan. 

De criteria zijn voornamelijk ge-
baseerd op de mate van botverlies. 
Dat betekent dat met deze nieuwe 
classificatie net zoals bij de classi-
ficatie van Van der Velden (2000) 
uitgebreide röntgendocumentatie 
onmisbaar is om een goede in-
schatting te kunnen maken. De 
overweging van de BSP om vooral 
botverlies mee te laten wegen in de 
praktijkgerichte versie van de nieu-
we classificatie, wordt ondersteund 
in een recent artikel. Hierin zijn de 
auteurs nagegaan welke aspecten 
van de classificatiecriteria de mees-
te verscheidenheid geven in een pa-
tiëntenpopulatie waarbij botverlies 
als een belangrijke parameter voor 
de ernst van de aandoening naar 
voren kwam (Graetz et al. 2019). 
Verder blijkt uit dit artikel dat bot-
afbraak in relatie tot leeftijd goed 
correleert met het risico op toekom-
stig verlies van gebitselementen. 
De nieuwe classificatie is 'work in 
progress', maar hier is wel mee be-
reikt dat we met staging en grading 
internationaal voortaan op dezelf-
de manier over de uitgebreidheid, 
ernst en snelheid van progressie 
van parodontitis communiceren.  
Hear, Hear! 

zen en waar verder geen verdiepte 
pockets zijn of botafbraak zichtbaar 
is op de röntgenfoto’s. In zo’n geval 
is het klinisch gezien niet logisch 
om dit als lokaal vergevorderde snel 
progressieve (Stage IV, Grade C) pa-
rodontitis te bestempelen.

Formule
Om op basis van al het bovenstaan-
de te komen tot de nieuwe classi-
ficatie van parodontitis moeten we 
een soort formule gebruiken waar-
in de criteria in een vaste volgorde 
worden weergeven. In tabel 5 staan 
twee manieren om dit te benade-
ren. Het eerste voorbeeld is zoals de 
EFP en AAP het hebben voorgesteld, 
alleen is het daarbij moeilijk om een 
inbeelding te maken om wat voor 
een patiënt met parodontitis het 
gaat. Een praktijkgerichte manier 
om het klinische beeld in de on-
derlinge communicatie duidelijk 
te hebben is om het stadium en de 
graad van progressie in bewoording 
weer te geven. Zie hiervoor de alter-
natieve aanpak zoals weergegeven 
in Tabel 5. Hoe de nieuwe classifi-
catie in begrijpelijke taal kan wor-
den opgebouwd wordt in Tabel 6 op 
schematische wijze samengevat.

tafbraak/leeftijd van 0,5 een even-
wichtiger verdeling geeft tussen de 
3 gradaties van progressie dan een 
grens van 0,25, zoals voorgesteld 
door de EFP en geïllustreerd met de 
grafiek in figuur 2a.
Vervolgens wordt de uitgebreidheid 
(Extent) van de aandoening beoor-
deeld. Men maakt hierbij onder-
scheid tussen lokale of gegenera-
liseerde parodontitis. Op basis van 
het gekozen stadium en de daarbij 
behorende criteria van botafbraak 
dient te worden bepaald of meer of 
minder dan 30% van de aanwezige 
gebitselementen zijn aangedaan. 
Zo wordt met de keuze van stadi-
um III gekeken bij hoeveel gebits-
elementen er tussen 1/3 en 2/3 van 
de wortellengte sprake is van bot-
afbraak. Bijvoorbeeld: een patiënt 
met 28 gebitselementen met ge-
middeld ongeveer 20% botafbraak, 
maar met 1 gebitselement met 50% 
botafbraak, krijgt voor de mate van 
uitgebreidheid de classificatie ‘lo-
kaal’. Zouden er echter bij deze pa-
tiënt 14 gebitselementen zijn die 
50% botafbraak vertonen, dan is de 
classificatie ‘gegeneraliseerd’. 
Er is één uitzondering hierop, name-
lijk als een patiënt voornamelijk af-
braak heeft bij de molaren en/of in-
cisieven. Dan wordt in zo’n specifiek 
geval de classificatie van uitgebreid-
heid ‘molaar/incisief ’. In de workshop 
was men het erover eens dat dit een 
aparte vorm van parodontitis betreft 
die het daardoor verdient om speci-
fiek benoemd te worden.
Als laatste wordt beoordeeld of er 
sprake is van risicofactoren (mo-
difying factor) (zie Tabel 4). Van roken 
en slecht gereguleerde diabetes 
is bekend dat ze het risico op het 
ontstaan van parodontitis en de 
ernst en progressie van parodon-
tale aandoeningen kunnen beïn-
vloeden. Furcatieproblemen komen 
bijvoorbeeld vaker voor bij rokers. 
Bij patiënten met slecht geregu-
leerde diabetes is vaak sprake van 
een onrustige parodontale situatie. 
Tot zover een beschrijving van alle 
onderdelen die nodig zijn om tot de 
nieuwe classificatie van parodonti-
tis te komen.
In het artikel van Papapanou et 
al. (2018) wordt wel nog specifiek 
aangegeven dat bovengenoemde 
criteria gebruikt moeten worden 
als richtlijn, maar dat men de kli-
nische blik niet uit het oog dient te 
verliezen. Dat is een belangrijke op-
merking. Denk bijvoorbeeld aan een 
24-jarige patiënt bij wie distaal van 
de zevens 60% botverlies is ontstaan 
door extractie van de verstandkie-

Met staging en 
grading kunnen 

we voortaan 
internationaal op 
dezelfde manier 
over parodontitis 
communiceren
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TEKST: IMELDA VAN DE WARDT

AMSTERDAM Eind september namen twintig jonge ambitieuze tandart
sen deel aan een hackathon, een bijeenkomst waar in een korte tijd een 
innovatieve oplossing omtrent een bepaald probleem of thema wordt 
bedacht. Het doel? De code kraken van drie actuele thema’s in de mond
zorg. In dat kader organiseerde ABN AMRO op 8 oktober de tweede editie 
van Ronde Tafel Tandartsen, waar een gevarieerd tafelgezelschap – het 
ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zorgverzekeraar 
VGZ, beroepsorganisaties, ondernemers en jonge tandartsen – de door 
jonge tandartsen geformuleerde toekomstvisies bediscussieerde. Dental 
Tribune schoof aan en zette de meest opmerkelijke punten op een rij.

Ronde Tafel Tandartsen: is de tandarts  
in de toekomst overbodig?

In 2017 organiseerde ABN AMRO de 
eerste Ronde Tafel Tandartsen met 
als doel om partijen met elkaar te 
verbinden, bruggen te bouwen en 
elkaar te uit te dagen. “De zorg be-
taalbaar en toegankelijk houden is 
de belangrijkste uitdaging voor de 
komende jaren,” stellen Thera Evers, 
Nancy Jonkman en Arjan Wijnands, 
sectorspecialisten Mondzorg bij 
ABN AMRO en medeorganisatoren 
van Ronde Tafel Tandartsen. “Het 
tafelgezelschap wisselt met elkaar 
van gedachten over drie actuele 
thema’s zonder dat er een concreet 
dossier op tafel ligt en er tegenstrij-
dige belangen zijn.” 
Het gevarieerde tafelgezelschap 
nam plaats aan een grote ovalen 
tafel in het middel van de zaal. 
Daaromheen zaten de twintig jon-
ge tandartsen en ongeveer zestig 
andere belangstellende tandartsen. 
Drie jonge, ambitieuze tandartsen 
deelden hun visie op drie prangen-
de thema’s binnen de mondzorg: 
bevorderen ondernemerschap bij 
jonge tandartsen, tandartsentekort 
in krimpregio’s en de mondzorg-
praktijk van de toekomst in 2030. 

Ondernemerschap bij jonge 
tandartsen
Er vinden volop ontwikkelingen 
plaats binnen de mondzorg. Zo 
neemt de vergrijzing toe en zul-
len veel tandartsen de komende 
jaren hun praktijk overdragen. 
Het ondernemerschap onder jonge 
tandartsen neemt echter af. “Jon-
ge tandartsen beginnen om uit-
eenlopende redenen minder vaak 
een eigen praktijk,” zegt Wijnands. 
“Wij vinden dat voldoende concur-
rentie een voorwaarde moet zijn 
voor een gezond marktevenwicht. 
Door concurrentie worden onder-
nemers immers gepusht om out of 
the box te denken, te innoveren en 
nieuwe producten en diensten aan 
te bieden.” 

Waarom zijn jonge tandartsen 
minder gemotiveerd om te onder-
nemen? Masterstudent Tandheel-
kunde aan ACTA Joy van der Velde 
noemt kennis als grootste belem-
mering. “Tijdens de opleiding wordt 
voornamelijk aandacht besteed aan 
werken in loondienst of als zzp’er.” 
Daarnaast is de financiële prikkel 
om te ondernemen volgens haar 
klein, aangezien zzp’ers redelijk 
goed verdienen. 

Aandelen voor tandartsen
KNMT-bestuurslid Henk Donker 
stelt dat onlangs afgestudeerde 
tandartsen te weinig praktijker-
varing hebben. “In mijn tijd – ik 
studeerde in de jaren 70 – deed 

je tijdens de opleiding zo veel er-
varing op, dat je na afstuderen de 
tandheelkunde in volledige omvang 
kon uitoefenen. Als ik nu hoor dat 
studenten tijdens de opleiding een 
of twee extracties en met z’n drieën 
één wortelkanaalbehandeling heb-
ben uitgevoerd, ben je naar mijn 
mening niet goed voorbereid op de 
praktijk.” 

Ondernemer en winnaar van 
‘Tandartspraktijk van het jaar 2017’ 
Peter Koelewijn raadt pas afgestu-
deerden aan om de eerste vijf jaar 
te investeren in het worden van 
een vakkundig tandarts. Daarnaast 
is het ondernemerschap volgens 
hem niet voor iedereen weggelegd. 
ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes 
deelt deze visie. “Uitgaande van de 
ideale situatie met groepspraktij-
ken denk ik dat ‘slechts’ één op de 
drie tandartsen ondernemer moet 
worden.” Wel benadrukt Vaartjes 
het belang van ondernemen. “Ver-
anderingen en innovaties komen 
voort uit ondernemerschap. Om te 
voorkomen dat veel praktijken on-
derdeel worden van ketens, is het 
belangrijk dat tandartsen zelf in 
voldoende mate praktijkeigenaar 
zijn.” Dit kan volgens hem gesti-
muleerd worden door het Franse 
model aan te houden, waar 50% 
van de aandelen van een keten of 
groepspraktijk in handen moet zijn 
van tandartsen.

Integraal zorgteam
Een tandarts in de zaal suggereert 
dat pas afgestudeerden die een 
praktijk willen overnemen vaak 
overruled worden door ketens die 
een tegenbod doen. Oudere tand-
artsen verkiezen volgens hem vaak 
het grote geld boven de jonge on-
dernemer. Staat de vorming van 
ketens in oorzakelijk verband met 
het relatief lage aantal onderne-
mende tandartsen? Volgens alge-
meen directeur van tandartsketen 
Dental Clinics Otto Cazemier zijn 
niet alle ketens omzetgedreven en 
hebben ze vaak hetzelfde belang als 
solopraktijken. Daarnaast is de ke-
ten volgens hem net als de groeps-
praktijk een kostenbesparende or-
ganisatie. “Ook in groepspraktijken 
kan slechts een klein deel van de 
beroepsgroep ondernemen.”
Groeps- en ketenvorming zijn 
trends waar je volgens Koelewijn 
mee om moet leren gaan. “Je kunt 
wel tegen trends gaan vechten, 
maar ze komen toch. Het is be-
langrijk om als ondernemer een 
manier te vinden om op de golven 
mee te bewegen.” Uiteindelijk is 
de kwaliteit van zorg het ultieme 
uitgangspunt. “Om dit te waar-

borgen is het van belang dat tand-
artsen onderdeel uitmaken van de 
besluitvorming en aansturing van 
organisaties,” stelt Cazemier. Be-
leidsadviseur bij het ministerie van 
VWS Maaike Wijnhoud verwacht 
dat er in de toekomst meer samen-
gewerkt gaat worden in de eerste 
lijn en dat hier voor tandartsen ook 
een belangrijke rol is weggelegd in 
een integraal behandelcentrum. 
“Het is belangrijk dat er een inte-
graal zorgteam ontstaat, waarbij er 
meer verbinding tussen zorgverle-
ners onderling moet zijn.”

Tandartsentekort in 
krimpregio’s
De inwonersaantallen in krimp-
regio’s zullen tot 2040 naar ver-
wachting met 12,5% dalen, is de 
prognose van de Rijksoverheid. Om 
deze gebieden positief te benade-
ren, spreekt jonge tandarts Joanna 
Li over ‘kansregio’s’: gebieden die 
te maken hebben met bevolkings- 
of huishoudensdaling. Nederland 
telt negen krimpgebieden ver-
spreid over Groningen, Friesland, 
Noord-Holland, Zeeland, Limburg 
en de Achterhoek. Waarom is er 
sprake van een tandartsentekort in 
deze gebieden? Volgens Li blijven 
tandartsen vaak hangen in de stad 
waar ze tijdens hun opleiding een 
sociaal leven hebben opgebouwd. 
Daarnaast zijn er in kansregio’s 
vaak minder voorzieningen dan in 
de Randstad en is er sprake van een 
vergrijsde populatie. Desondanks 
biedt werken in een kansregio wel 
degelijk voordelen. Zo kun je er 
goedkoper wonen, is het patiën-
tenbestand per tandarts groter en 
staan er vaak minder files. 

Het ministerie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap denkt na over 
de uitbreiding van het aantal oplei-
dingsplaatsen Tandheelkunde om 
het tandartsentekort in te krim-
pen. Zorginkoper bij zorgverzeke-
raar VGZ Leontien Schalk merkt 
op dat er de afgelopen jaren meer 
zorgverleners – tandartsassisten-
ten, preventieassistenten en mond-
hygiënisten – zijn toegevoegd aan 
het tandheelkundig team en vraagt 
zich af of dit in combinatie met de 
taakherschikking niet mogelijk 
tot genoeg capaciteit leidt. Donker 
(KNMT) gaat hierop in. “Het aantal 
mensen dat op latere leeftijd nog 
eigen tanden heeft, is explosief ge-
stegen. Mondhygiënisten zijn hard 
nodig, maar het is niet genoeg.”

Maatschappelijke  
verantwoordelijkheid
Hoe problematisch is het als patiën-
ten iets verder moeten reizen voor 
een tandartsbezoek? Beleidsmede-
werker bij de NZa Thijs Vietje stelt 

dat de focus op preventie de zorg-
behoefte in de toekomst wellicht 
kan verminderen. Daarnaast richt 
Vietje zich tot Cazemier: “Voel je 
als keten de maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid om uit te zoeken 
of je in krimpregio’s een bijdrage 
kunt leveren?” Cazemier is van me-
ning dat ondernemerschap gesti-
muleerd moet worden, maar geeft 
aan voorzichtiger te zijn wat betreft 
krimpregio’s. “Er zijn risico’s aan 
verbonden. Straks heb je praktijken 
waar je moeilijk aan behandelaren 
kunt komen.”

Praktijk van de toekomst  
in 2030
Als ondernemer is het belangrijk 
om vooruit te blijven kijken, vroeg-
tijdig op veranderingen in te spelen 
en strategische keuzes te maken. 
Dit om een voordeel te  behouden 
ten opzichte van concurrenten. 
Door digitalisering en robotise-
ring komt de werkgelegenheid in 
de tandheelkunde in de toekomst 
mogelijk op losse schroeven te 
staan. Jong cosmetisch tandarts 
Roy Koster vormt een toekomst-
beeld waarbij de tandarts verschuift 
van behandelaar naar consultant op 
afstand. Vietje vraagt zich af: “Zijn 
er in de toekomst nog tandartsen? 
En waar krijg je dan voor betaald als 
tandarts?” 

Volgens Vaartjes vorderen de ont-
wikkelingen niet zo rap. “Misschien 
zijn tandartsen in 2080 overbodig, 
maar in 2030 is daar zeker nog geen 
sprake van.” Wel stelt hij dat er met 
de komst van nieuwe apparatuur 
op het gebied van diagnostiek veel 
veranderingen plaats zullen vinden. 
Ook zullen volgens Vaartjes in de 
toekomst meer hubs gevormd wor-
den: centra met enkel tandarts-spe-
cialisten. Daarnaast zullen er klei-
ne preventieloketten ontstaan die 
wellicht zonder tandarts uitgerust 
kunnen worden. Hier kunnen scans 
gemaakt worden en indien nodig 
worden patiënten doorgestuurd 
naar de tandarts.
Ook Wijnhoud (VWS) verwacht niet 
dat de tandarts in de toekomst over-
bodig zal zijn. “Begin 2000 was ik 
betrokken bij discussies over het 
eventueel verdwijnen van reisbu-
reaus. Mensen konden immers zelf 
online hun vakanties boeken. Maar 
al snel werd duidelijk dat mensen 
waarde hechten aan het vertrou-
wen, de kennis en de expertise van 
reisbureaus.” Alle partijen aan ta-

fel zijn het erover eens: de patiënt 
verdrinkt in keuzes en zal ook in de 
toekomst waarde hechten aan een 
vertrouwde zorgverlener.

Vrije tarieven
Waarom is investeren in de tand-
arts  praktijk belangrijk? Vaartjes ad-
viseert om patiënten meer kwaliteit 
te bieden, efficiënter te werken of 
nieuwe patiënten aan te trekken. 
“Als de tarieven na herijking door 
de NZa weer kunnen worden bij-
gesteld, ben ik voorzichtiger met 
investeren.” Ook jonge tandarts 
Rinke Blok ondervindt nadelen aan 
dit systeem. “Als de NZa de tarieven 
met 5% verlaagt, gaat mijn omzet 
mogelijk met 20% omlaag.” Vietje: 
“We werken met een systeem waar-
bij een norminkomen voor de tand-
arts is vastgesteld. Wanneer er meer 
wordt verdiend, gaan de tarieven 
omlaag. Wordt er minder verdiend, 
dan verhogen we de tarieven. Wan-
neer er efficiënter gewerkt wordt, is 
dat gunstig voor de omzet. Na een 
bepaalde periode zullen de tarieven 
echter worden teruggezet naar het 
norminkomen. Dat is hoe het nu 
werkt. Of het zo moet blijven, is iets 
waar we over na kunnen denken.”

Cosmetisch tandarts Koster betwist 
de vaste tarieven. “Hoe gek is het 
dat elke tandarts dezelfde tarieven 
rekent, maar dat de kwaliteit ver-
schilt?” Vietje erkent dat het huidi-
ge systeem van regulering niet leidt 
tot de motivatie om te innoveren. 
Volgens hem is het een goede zaak 
als de patiënt zelfstandig keuzes 
kan maken wat betreft kwaliteit. 
Cazemier trekt dit in twijfel: “Het 
is voor de patiënt lastig om te be-
oordelen of innovatie gelijk staat 
aan kwaliteit.” De belangen van de 
patiënt liggen vaak niet op één lijn 
met wat de tandarts als belangrijk 
ervaart. Zo kan het zijn dat de pa-
tiënt meer waarde hecht aan een 
effectieve verdoving in plaats van 
de perfecte cosmetische vulling, 
meent Cazemier.  

Toekomst
Naar aanleiding van de Ronde  
Tafel Tandartsen heeft de NZa jonge 
tandartsen uitgenodigd om met el-
kaar van gedachten te wisselen over 
wijzigingen in de bekostiging van 
de mondzorg. Of de tafelgesprek-
ken daadwerkelijk zullen leiden tot 
gerichte veranderingen binnen de 
mondzorg zal de toekomst uit moe-
ten wijzen. 

Het huidige 
systeem motiveert 
niet tot innovatie

Verschillende prominenten gingen met elkaar in discussie, waaronder  
ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes (midden).
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Taakherschikking in de mondzorg is al lange tijd onderwerp van scherpe 
discussies. De voorgestelde algemene maatregel van bestuur waarbij de 
mondhygiënist (vanaf april 2020 in een vijfjarige experimenteerfase) de 
drie voorbehouden handelingen (behandelen van primaire cariës, toedie
nen van anesthesie en toepassen van röntgenstraling) zelfstandig mag 
gaan uitvoeren, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De standpunten 
van de diverse betrokken partijen zijn inmiddels wel bekend, maar hoe 
denken patiënten over taakherschikking? Studenten van de opleiding 
Mondzorgkunde van de Hogeschool Inholland (Amsterdam) voerden hier 
in het kader van hun afstuderen een onderzoek naar uit. In dit artikel leest 
u de resultaten in het kort. 

Taakherschikking in de mondzorg:  
wat vinden patiënten? 

Context van taakherschikking
De ministerraad heeft in juli 2018 
ingestemd met het besluit van mi-
nister Bruins om mondhygiënisten 
(vierjarig opgeleid) vanaf 1 januari 
2020 zelfstandige bevoegdheden 
te geven. Het gaat om een experi-
ment voor een periode van vijf jaar. 
Mondhygiënisten mogen dan de 
drie voorbehouden handelingen, 
namelijk het geven van verdoving, 
het maken van röntgenfoto’s en 
primaire gaatjes vullen, geheel zelf-
standig uitvoeren. Dat wil zeggen 
een verschuiving van functioneel 
zelfstandig waarbij verwijzing c.q. 
opdracht tandarts verplicht is naar 
geheel zelfstandig. Het aanleren en 
uitvoeren van deze voorbehouden 
handelingen is reeds jaren geborgd 
in de curricula van de vier opleidin-
gen Mondzorgkunde.
Door taakherschikking zou de zorg 
efficiënter worden doordat dan 
geschikte professionals de taken 
uitvoeren, hetgeen de zorg doel-
matiger maakt (De Bruijn-Geraets 
et al., 2015). Tandartsen kunnen 
zich beter op hun taak concentre-
ren bij complexe patiënten en dat 
sluit aan bij hun wetenschappelijke 
opleiding. Dan kunnen mondhygi-
enisten de primaire, secundaire en 
tertiaire preventietaken bij onge-
compliceerde patiënten uitvoeren 
(Commissie Innovatie Mondzorg, 
2006; Capaciteitsorgaan, 2013). 

Taakherschikking in de mondzorg 
kwam echter niet vlot op gang 
(Bruins, 2018). De minister liet daar-
om weten de wetwijziging defini-

tief door te zetten via het BIG-expe-
rimenteerartikel. In de evaluatie zal 
worden bepaald of deze zelfstandi-
ge bevoegdheid van de mondhygi-
enisten leidt tot kwaliteitswinst 
(Bruins, 2018). 

Weerstand
Er is veel discussie over taakher-
schikking. Volgens de KNMT en ANT 
zal het tekort aan tandartsen toe-
nemen (Hermus, 2018; Vermeulen, 
2017; Dentalinfo, 2017).  Zowel ANT 
als KNMT roept de eigen leden op 
zich tegen de wetswijziging te ver-
zetten. De ANT heeft tandartsen ver-
zocht voorlopig geen medewerking 
meer te geven aan stages van mond-
hygiënisten voor het leren boren 
van primaire caviteiten (ANT, 2018). 
De KNMT verwacht dat de mond-
zorg duurder wordt, tot allesbehalve 
betere zorg leidt, en dat de patiën-
ten het niet willen (KNMT, 2016). 
NVM-mondhygiënisten vindt dat de 
standpunten van ANT en KNMT het 
vertrouwen van patiënten schaden 
en een negatief effect hebben op de 
samenwerking tussen de disciplines. 
Door de wetswijziging kunnen ze 
volgens NVM-mondhygiënisten juist 
hun eigen deskundigheid zonder 
belemmeringen in de volle breedte 
uitoefenen, waardoor mondhygi-
enisten doelmatiger en effectiever 
zijn in te zetten (NVM-mondhygië-
nisten, 2016).

Betrouwbaar onderzoek 
ontbreekt
In de taakherschikkingskwestie 
ontbreekt het aan onderbouwing 

door onderzoek onder patiënten. 
In 2016 deed Flycatcher onderzoek 
in opdracht van ANT naar wat pati-
enten vinden van de taakherschik-
king. De respondenten (N=1070) 
zijn afkomstig uit het zogenoemde 
Flycatcher-panel. 

Op de vraag “Als u zou kunnen kiezen 
wie u behandelt” zou slechts 2% een 
gaatje laten boren door de mond-
hygiënist versus 98% door de tand-
arts. Voor het maken en interpre-
teren van röntgenfoto’s was dit 9% 
versus 91%, en voor het plaatsen 
van verdovingen 6% versus 94%. Het 
Flycatcher-onderzoek verschaft on-
voldoende informatie over de be-
trouwbaarheid en validiteit van de 
gebruikte vragenlijst. Een voorbeeld 
van een vraag uit dit onderzoek is: 
“Vindt u het een goed idee dat de mondhy-
giënist zich in de toekomst zelfstandig mag 
bezighouden met o.a. het boren van gaat-
jes, het maken van röntgenfoto’s en plaat-
sen van verdovingen - ook als dat ertoe zou 
leiden dat u uiteindelijk niet meer zelf kunt 
kiezen door wie u wordt behandeld (tand-
arts of mondhygiënist)?”. Zeven van de 
negen inhoudelijke vragen zijn op 
dergelijke sturende en suggestieve 
wijze geformuleerd; wat mogelijk 
tot responsbias heeft geleid.
Het ontbreekt aan betrouwbare 
cijfers over de bereidwilligheid van 
patiënten bij de uitvoering van de 
voorbehouden handelingen door 
mondhygiënisten.  

Nieuw onderzoek
Studenten van de opleiding Mond-
zorgkunde Inholland (Amsterdam) 
hebben van 2017 tot 2019 cross-sec-
tioneel onderzoek uitgevoerd met 
de vraagstelling in hoeverre mensen 
die gebruik maken van mondzorg, 
bereidwillig zijn om voorbehouden 
handelingen te laten uitvoeren door 
een mondhygiënist. Daarbij is ook 
nagegaan of er verschillen zijn in 
bereidwilligheid op basis van ge-
slacht, leeftijd en opleidingsniveau. 
Ook is ervaring met voorbehouden 
handelingen in het onderzoek 
meegenomen. In dit onderzoek is 
bereidwilligheid gedefinieerd als 
bereid zijn om zich door de mond-
hygiënist te laten behandelen in 

het kader van de eerdergenoemde 
voorbehouden handelingen 

Voor dit onderzoek zijn personen 
benaderd die behandeld worden in 
een vrijgevestigde mondhygiëne-
praktijk en/of een algemene tand-
artspraktijk. Deze personen waren 
18 jaar of ouder en in staat een 
Nederlandstalige vragenlijst in te 
vullen. Praktijken in de provincies 
Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Hol-
land, Noord-Brabant, Limburg, 
Overijssel, Gelderland en Flevoland 
zijn benaderd met het verzoek om 
te participeren in dit onderzoek. 
Uitgaande van een gemiddelde 
populatie van 2500 patiënten per 
praktijk, is via een steekproefcalcu-
lator (Pivotal Research) de vereiste 
steekproefgrootte van 379 berekend. 
Voor dit onderzoek is geen maxi-
mum aantal respondenten gehan-
teerd. De praktijken zijn mondeling 
ingelicht over de doelen en regels 
van het onderzoek en zijn voorzien 
van geprinte vragenlijsten die be-
handelaren en/of (balie)assistenten 
aan willekeurige patiënten aanbo-
den. Patiënten zijn middels een be-
geleidende brief geïnformeerd over 
de aanleiding, inhoud en procedure 
van het onderzoek. De vragenlijst 
omvatte 33 items over demografi-
sche kenmerken, frequentie van het 
mondhygiënist- en tandartsbezoek, 
de mate van bereidwilligheid, het 
eens zijn met de wetswijziging en 
het vertrouwen in de kwaliteit van 
opleiding van de mondhygiënist 
met betrekking tot de voorbehou-
den handelingen. 

Resultaten
Van de 2015 participanten is 39,9% 
man en 60,1% vrouw. De leeftijd 
varieert tussen de 18 en 91 jaar; de 
mediaan is 46 jaar. Van de partici-
panten is 10,9% laag, 42,6% middel-
baar en 45,7% hoog opgeleid (defi-
nitie volgens het CBS). Patiënten 
uit 109 praktijken verspreid over 
acht provincies namen deel aan dit 
onderzoek. Er is een oververtegen-
woordiging van de grote steden in 
Noord-Holland en een onderverte-
genwoordiging in Limburg, Overijs-
sel en Gelderland.

Bezoek aan tandarts en  
mondhygiënist
Van de 2015 participanten gaat 
98,3% (N=1980) naar de tandarts. 
82,1% bezoekt de tandarts 1-2 keer 
per jaar, 12,8% 3-4 keer per jaar, 3,6% 
meer dan 4 keer per jaar en 1,4% 
nooit. 2010 (99,8%) van de 2015 par-
ticipanten komt bij de mondhygië-
nist. Hiervan komt 29,5% 1 keer per 
jaar, 53,2% 2 keer per jaar, 15,4% 3-4 
keer per jaar en 1,7% meer dan 4 keer 
per jaar.
 
Bereidwilligheid 
In totaal is 50,4% bereidwillig de 
voorbehouden handelingen te laten 
uitvoeren door een mondhygiënist. 
30,7% is niet bereidwillig, 18,9% is 
neutraal (figuur 1).

Eens met de wetswijziging
Er zijn drie vragen gesteld om te 
onderzoeken in hoeverre de par-
ticipanten het eens zijn met de 
wetswijziging en of zij in het kader 
van de wetswijziging vertrouwen 
hebben in de kwaliteit van oplei-
ding van de mondhygiënist met 
betrekking tot de voorbehouden 
handelingen. 
Op de vraag: “In hoeverre bent u het 
eens met de bovenstaande wetswij-
ziging?” geeft 27,2% aan het hier on-
eens mee te zijn, 32,5% is neutraal en 
40,2% is het eens met de wetswijzi-
ging (figuur 2).  

Met de stelling “Ik vertrouw erop dat 
deze verandering alleen plaatsvindt, als 
deze taken voldoende aan bod komen tij-
dens de opleiding en het onderwijs op dit 
gebied van goede kwaliteit is.” was 11,4% 
het oneens, 20,5% neutraal en 68,1% 
eens (figuur 3).   

Vertrouwen in de kwaliteit van het 
onderwijs betreffende de voorbe-
houdenhandelingen.
Met de stelling “Ik vertrouw erop dat 
de taken die de mondhygiënist zelfstandig 
mag uitvoeren, voldoende aan bod komen 
tijdens de opleiding en het onderwijs op dit 
gebied van goede kwaliteit is.” was 11,4% 
het oneens, 20,5% neutraal en 68,1% 
eens (figuur 4).   

Lees verder op pagina 14 
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Figuur 3: Ik vertrouw erop dat deze verandering 
alleen plaatsvindt, als deze taken voldoende 
aan bod komen tijdens de opleiding en het 
onderwijs op dit gebied van goede kwaliteit is.

Figuur 1: Bereidwilligheid de voorbehouden 
handelingen te laten uitvoeren door een 
mondhygiënist.

Figuur 2: In hoeverre bent u het eens 
met de wetswijziging?

Figuur 4: Ik vertrouw erop dat de taken die de 
mondhygiënist zelfstandig mag uitvoeren, vol-
doende aan bod komen tijdens de opleiding en  
het onderwijs op dit gebied van goede kwaliteit is.

Bereidwilligheid 
(N=2015)

Eens met de wetswijziging 
(N=2015)

Vertrouwen in de 
wetswijziging (N=2015)

Vertrouwen in het onderwijs over de 
voorbehouden handelingen (N=2015)
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Factoren samenhangend met 
mate van bereidwilligheid
Tussen vrouwen en mannen is er 
geen statistisch significant verschil 
in de mate van bereidwilligheid. 
Hetzelfde geldt voor mensen met 
laag, middelbaar of hoog opleiding-
sniveau. Participanten uit de leef-
tijd van 47-91 jaar zijn statistisch 
significant minder bereidwillig 
dan de participanten uit de andere 
leeftijdsgroepen van 18-32 en 33-46.

Ervaring met voorbehouden 
handelingen
Slechts 2,1% van de participanten 
heeft eerder cariës laten behande-
len door een mondhygiënist. 11,4% 
heeft eerder verdoving toegediend 
gekregen en bij 12,2% van de partici-
panten is een röntgenfoto door een 
mondhygiënist vervaardigd. Voor 
het behandelen van cariës door de 
mondhygiënist speelt de ervaring 
van de participanten geen rol. Par-
ticipanten die ervaring hebben met 
anesthesie of een röntgenfoto’s bij 
de mondhygiënist zijn bereidwilli-
ger dan participanten die hier geen 
ervaring mee hebben.  

Conclusie 
De helft (50,4%) van de participan-
ten is bereidwillig de drie voor-
behouden handelingen te laten 
uitvoeren door mondhygiënisten. 
Verder blijkt dat participanten het 
eens zijn met de wetwijziging en 
dat het vertrouwen in de kwaliteit 
van opleiding van de mondhygië-
nist met betrekking tot de voorbe-
houden handelingen grotendeels 
positief is. 
 
Taakverschuivingen vinden niet 
alleen plaats in de mondzorg, maar 
ook in de medisch-specialistische 
zorg. Verpleegkundig specialisten 
en physician assistants hebben 
tijdelijk bevoegdheden gekregen 
om bepaalde voorbehouden medi-
sche handelingen zelfstandig uit 
te voeren. Het onderzoek van De 
Bruijn-Geraets et al. (2015) maakt 
duidelijk dat de ingevoerde wets-
wijziging voor een deel van de ver-
pleegkundig specialisten en physi-
cian assistants een legalisering 
is van de bestaande werkwijze en 
het perspectief heeft geboden hun 
functie verder te ontwikkelen. 
Het enige onderzoek waarmee 
de resultaten vergeleken kunnen 
worden is het onderzoek van Fly-
catcher (2016). Uit ons onderzoek 
blijkt dat 50,4% bereidwillig is om 
de drie voorbehouden handelingen 
te laten uitvoeren door mondhygi-
enisten, terwijl dit percentage in 
het Flycatcher-onderzoek onder 
de 10% lag. Waar Flycatcher (2016) 
verder signaleerde dat 71% bezwaar 
heeft tegen de wetswijziging, is dit 
in ons onderzoek slechts 27,2%. De 
non-response in het onderzoek van 
Flycatcher (2016) is veel hoger (37%) 
dan in dit onderzoek, waarin de res-
pons zelfs hoger ligt dan verwacht.

De oorzaak voor de verschillen tus-
sen de leeftijdscategorieën komt 
mogelijk doordat de bereidwillig-
heid tot veranderingen het grootst 
is onder jongeren. Zij staan meer 
open voor ontwikkeling en veran-
deringen, zijn flexibeler en hebben 
een groter aanpassingsvermogen 
(Becker, 1992). Laagopgeleide par-
ticipanten zijn ten opzichte van 
de middelbaar en hoogopgeleide 

participanten minder bereidwillig, 
maar dit is slechts een trend om-
dat de groep participanten met een 
laagopleidingsniveau (N=10,9%) te 
klein is in vergelijking met de mid-
delbaar en hoger opgeleiden.
Geslacht speelt geen rol in de mate 
van bereidwilligheid. Dit sluit aan 
bij het onderzoek van Kuilman et al. 
(2012) naar de bereidwilligheid van 
patiënten om behandeld te worden 
door  physician assistants in plaats 
van een arts, waarbij er ook geen 
sekseverschillen optreden. 
Participanten met ervaring in het 
krijgen van anesthesie en het ver-
vaardigen van röntgenfoto’s door 
mondhygiënisten zijn meer bereid-
willig dan patiënten die een derge-
lijke ervaring niet hebben. Dit stemt 
overeen met de consumentenpei-
ling van NIVEL waaruit bleek dat 
naarmate patiënten meer ervaring 
hebben met mondhygiënisten, zij 
zich in het vervolg gemakkelijker 
wenden tot deze zorgverlener. Ook 
Van der Lee en Batenburg (2012) 
vinden dat naarmate patiënten 
meer bekend zijn met mondhygi-
enisten, zij positiever staan tegen-
over een verschuiving van taken van 
de tandarts naar de mondhygiënist. 
Dit verklaart waarom participanten 
die ervaring hebben met het krijgen 
van anesthesie en het maken van 
röntgenfoto’s door de mondhygië-
nisten, bereidwilliger zijn dan par-
ticipanten zonder die ervaring. Voor 
cariësbehandeling is dit verschil er 
niet, mogelijk doordat deze patiën-
tengroep relatief klein is (N=2,1%).

Aanbevelingen
Vanwege de discussies over de 
taakherschikking is het raadzaam 
als tandartsen en mondhygiënis-
ten kennisnemen van de positieve 
opvattingen van patiënten over 
het zelfstandig uitvoeren van de 
betreffende voorbehouden hande-
lingen door mondhygiënisten. Het 
verdient aanbeveling dit onderzoek 
op meerdere plaatsen uit te voeren 
in Nederland en zowel in algemene 
als vrijgevestigde praktijken, zodat 
een nog representatiever beeld ont-
staat over patiëntopvattingen over 
deze kwestie. Een andere aanbeve-
ling is dat tandartsen en mondhy-
giënisten extra aandacht dienen te 
besteden aan patiënten van 47 jaar 
en ouder. Het is immers aanneme-
lijk dat deze groep de meeste moeite 
heeft met taakherschikking. 
Aan de werkzaamheden van mond-
hygiënisten dient meer bekendheid 
gegeven te worden onder patiënten, 
zodat preventieve zorg doelmatiger 
ingezet kan worden. In vervolgon-
derzoek  is het van belang ook vra-
gen op te nemen over hoe patiënten 
geïnformeerd zijn over de taakher-
schikking en het doel daarvan, zo-
dat verklaard kan worden waarom 
er veel vertrouwen is in mondhygi-
enisten en veel patiënten het eens 
zijn met de wetswijziging. 

Dankwoord
Dank gaat uit naar de studenten 
van de opleiding Mondzorgkun-
de Inholland Amsterdam, die hun 
bijdrage hebben geleverd aan dit 
onderzoek. Ook dank aan personen 
die bereid waren de vragenlijst in te 
vullen. Het volledige onderzoek zal 
op korte termijn beschikbaar wor-
den gesteld. 

Literatuur
De literatuurlijst bij dit artikel is 
te raadplegen in de webversie op 
www.dental-tribune.nl. 
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TEKST: ANDY FURNIERE

Over het Nederlandse mondzorgsysteem is vanouds veel discussie; 
vriend en vijand vindt dat het beter kan. Hoe zit dat in Vlaanderen? 
Hebben zij daar te maken met gelijksoortige of nog grotere problemen, 
of kunnen wij nog iets van hen leren? Dental Tribune ging in gesprek  
met Frank Herrebout, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tand
artsen (VBT).

VBT-voorzitter kritisch over stand van de tandzorg

“Citroen is binnen onze 
sector te lang uitgeperst”

De tandzorg in Vlaanderen staat voor 
zware uitdagingen: lange wachtlijsten bij 
tandartsen in bepaalde regio’s, onvrede 
over honoraria, dure aanvullende verzeke-
ringen, de populariteit van tandtoerisme, 
enz. Het nieuwe beroep van mondhygi-
enisten is een positieve evolutie, maar 
daar ontbreekt dan weer een financieel 
kader. We vroegen Frank Herrebout naar 
wat er nodig moet veranderen. En dat is 
heel wat. “We werken al veel te lang bin-
nen een te krap budget.”

Een groeiend aantal tandart-
sen is niet-geconventioneerd, 
in Vlaanderen zowat 45% 
(tandartsen mogen in België 
kiezen of zij hun beroep gecon-
ventioneerd (hanteren vaste, 
officiële tarieven) of niet- 
geconventioneerd (hanteren 
vrij tarieven) uitoefenen, red.). 
Hoe verklaart u dat?
Die officiële cijfers zijn waarschijn-
lijk zelfs nog een onderschatting, 
ik denk dat het over 55% gaat. En ik 
begrijp dat heel goed. De moderni-
sering van de tandzorg heeft in de 
laatste decennia voor heel wat ex-
tra kosten gezorgd voor tandartsen. 
Denk aan duurdere technieken en 
materialen, hogere personeelskos-
ten en nieuwe digitale methodes. 
Patiënten vragen ook zelf naar spe-
cifieke ingrepen. Het overheidsbud-
get voor terugbetalingen vanuit de 
ziekteverzekering is sinds de jaren 
negentig niet mee geëvolueerd, 

Nu is het wel zo dat je niet altijd 
precies weet welke bijkomende 
problemen je gaat tegenkomen als 
je begint met een ingreep en dat ex-
tra kosten gerelateerd aan bijvoor-
beeld microscooponderzoek ook 
niet altijd volledig in te schatten 
zijn. Maar ik denk dat de ergernis 
bij patiënten vooral voortkomt uit 
de vaststelling dat minder dan de 
helft van de tandartskosten wordt 
terugbetaald, veel minder dan na 
een bezoek aan de huisarts. Die er-
gernis is terecht. De overheid moet 
dringend een inhaalbeweging uit-
voeren en meer budget vrijmaken.

De Socialistische Mutuali-
teiten vroegen de regering 
eerder dit jaar het budget voor 
tandzorg met 500 miljoen 
te verhogen, de helft van het 
huidige budget. Sluit u zich 
daarbij aan?
Wij pleiten in de eerste plaats voor 
het uitvoeren van een algemene 
kostprijsanalyse, om objectief te 
bepalen wat op dit moment de kost 
is van bijvoorbeeld het plaatsen 
van een vulling. Eens we die cij-
fers hebben, kan de budgettering 
eraan aangepast worden. Onze 
voorstellen daarover zijn tot nu toe 
geweigerd door de regering, omdat 
zo’n onderzoek het onomstotelijke 
bewijs zou leveren dat er een fik-
se financiële inspanning gedaan 
moet worden. Waarschijnlijk zou 
de noodzakelijke verhoging in de 
richting van de 500 miljoen gaan, 
inderdaad.

Minister van Volksgezondheid 
De Block wuifde dat bedrag 
weg als onrealistisch. Zij wees 
erop dat tandartsen maar eens 
moesten bekijken hoe het hui-
dige budget efficiënter ingezet 
kan worden.
Het is niet meer mogelijk om te 
schuiven binnen dat budget. De 
waarheid is dat de citroen al te 
lang uitgeperst is wat onze sector 
betreft. Wij werken al veel te lang 
braafjes binnen een te krap bud-
get terwijl er steeds meer geld gaat 
naar de farmaceutische industrie 
(het geneesmiddelenbudget,  red.). Het 
is tijd dat er meer wordt geïnves-
teerd in de toegankelijkheid van de 
basiszorg geleverd door huisartsen 
en tandartsen, in plaats van altijd 
andere putjes te dempen met het 
beschikbare geld.

Ondertussen zien steeds  
mensen zich genoodzaakt een 
dure aanvullende verzekering 
aan te schaffen om tandin-
grepen betaalbaar te houden. 
Wat vindt u van die trend?
Dat is een spijtige evolutie, want 
die verzekeringen zijn enkel voor-
behouden aan degene die ze kun-
nen betalen, waardoor je een tand-
zorg met twee snelheden krijgt. Het 
zorgt er ook voor dat de overheid 
de nood aan bijkomende investe-
ringen minder sterk voelt, zodat 
het politiek debat erover minder 

waardoor tandartsen voelen dat ze 
niet meer billijk vergoed worden 
voor hun prestaties en kosten. Ik be-
sef dat de perceptie leeft dat tand-
artsen steeds meer gewoon vragen 
wat ze willen, maar dat klopt niet.

Een bijkomend probleem lijkt 
het gebrek aan transparantie 
te zijn. Weten veel patiënten 
niet precies waarvoor ze beta-
len als ze de rekening gepre-
senteerd krijgen?
Er zullen zeker collega’s zijn die op 
voorhand onvoldoende duidelijk 
zijn over de kosten van bijvoor-
beeld implantaten of kronen, maar 
dat is een kleine minderheid die de 
meerderheid in een slecht daglicht 
stelt. De meeste tandartsen infor-
meren hun patiënten over welke 
rekening ze mogen verwachten en 
wat ze daarvoor krijgen. Als ze dat 
niet willen doen, zelfs als de patiënt 
het vraagt, is dat onaanvaardbaar. 
Je aanvaardt ook niet dat je garagist 
weigert  een prijsraming te geven 
voor het onderhoud van je wagen.

Frank Herrebout, voorzitter van de VBT.

De overheid 
moet dringend 
meer budget 

vrijmaken

http://www.dental-tribune.nl
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leeft. Bovendien komt er zo steeds 
meer beslissingsrecht bij privéver-
zekeraars te liggen. Die vragen de 
patiënt eerst een overzicht van de 
staat van hun gebit en passen hun 
premies aan naargelang het risico 
op ingrepen in de nabije toekomst.

Daarnaast zoeken patiënten 
ook hun heil in het buitenland, 
bijvoorbeeld in Hongarije, 
waar een tandartsbezoek  
stukken goedkoper is.
Het probleem met tandtoerisme 
is dat je nooit precies weet waar 
je terecht komt en wat je zal krij-
gen. Wat doe je als er iets misgaat? 
Veel van die kliniekjes die zich op 
buitenlanders richten, verwisselen 
nogal vaak van locatie, dus dan vind 
je de verantwoordelijken misschien 
achteraf niet eens meer terug. Vaak 
moeten Belgische tandartsen de 
problemen oplossen die door deze 
buitenlandse behandelingen zijn 
ontstaan. Wij adviseren sterk om 
in de buurt te blijven, waar je in je 
eigen taal kan geholpen worden en 
waar alles moet verlopen conform 
de Belgische wetgeving.

Iets anders dan. Er is al heel 
lang sprake van een tandart-
sentekort, met lange wacht-
lijsten als gevolg. Klopt die 
perceptie?
Niet helemaal, het is een veralge-
mening. Er zijn in België zo’n 6,5 
tandartsen per 10.000 inwoners, 
waarmee we in de Europese mid-
denmoot zitten en bijvoorbeeld be-
ter doen dan Nederland. Het aantal 
tandartsen groeide ook met 4,9% 
tussen 2007 en 2016. Maar er is wel 
een probleem met de spreiding. In 
steden zoals Gent en Antwerpen zal 
je waarschijnlijk binnen een paar 
dagen een afspraak kunnen rege-
len, maar in landelijke gebieden in 
bijvoorbeeld de Noorderkempen en 
Limburg zal je meer geduld moeten 
oefenen. Misschien moeten we eens 
nadenken over een systeem met 
premies, om tandartsen te stimule-
ren aan de slag te gaan in gebieden 
met een tekort.
We vragen de regering in ieder geval 
om zo snel mogelijk werk te maken 
van een kadaster, dat een duidelijk 
overzicht maakt van de activiteit 
van tandartsen in heel Vlaanderen. 
Dat moet helder in kaart brengen 
hoeveel tandartsen waar werken, 
met aandacht voor wat hun acti-
viteiten specifiek inhouden, want 
sommige tandartsen werken bij-
voorbeeld deeltijds in verschillende 
praktijken. Zo’n instrument is op 
relatief korte termijn nodig, om het 
beleid op af te kunnen stemmen.

Moeten de quota voor  
Vlaamse tandartsstudenten 
niet versoepeld worden? Bijna  
een kwart van de Belgische 
tandartsen is ouder dan 60, 
dus er komt een grotere  
uitstroom aan.
Een sterke versoepeling is niet no-

dig, denk ik. We volgen de situatie 
op met de planningscommissie en 
er zijn voorlopig geen grote veran-
deringen nodig om een voldoende 
instroom te garanderen. Maar op-
nieuw, met een kadaster zouden 
we alle aspecten beter kunnen in-
schatten. 

Wordt de instroom van uit 
Franstalig België goed gere-
geld nu er daar ook een toela-
tingsproef en quota zijn?
Tussen 2007 en 2016 is het aan-
tal tandartsen in Franstalig België 
met 11,2% gestegen, een groei die 
meer dan dubbel zo groot was dan 
in Vlaanderen. Daardoor zijn de 
verhoudingen tussen de gemeen-
schappen scheefgetrokken geraakt, 
maar die situatie wordt nu rechtge-
zet. Het zal natuurlijk wel nog een 
paar jaar vergen vooraleer er een 
goed evenwicht is.

Tandartsen uit het buitenland 
kunnen anderzijds nog altijd 
behoorlijk gemakkelijk instro-
men in Vlaanderen.
Dat is inderdaad een rare situatie, 
je remt langs de ene kant af maar 
laat aan de ander kant de deur 
open. Volgens de Europese regelge-
ving kunnen tandartsen uit andere 
EU-landen hier komen werken als 
hun diploma evenwaardig is aan 
het onze. Terwijl er in vele landen 
geen toelatingsproeven en quota 
zijn om de kwaliteit van het tand-
artsberoep te optimaliseren. Wij 
krijgen soms klachten over enkele 
tandartsen die geen van de landsta-
len en zelfs het Engels niet machtig 
zijn. Een taaltest zou daar verande-
ring in kunnen brengen. Sommige 
buitenlandse tandartsen zijn ook 
onvoldoende op de hoogte van de 
Belgische wetgeving. Wij organise-
ren als VBT bijscholingen, maar die 
zijn natuurlijk niet verplicht. 
Er is wel verandering op komst. 
Tandartsen afgestudeerd aan een 
buitenlandse universiteit zul-
len binnenkort ook onderworpen 
worden aan quota’s en zullen niet 
langer automatisch en onbeperkt 
toegang krijgen om het beroep in 
België uit te oefenen.

Eerder dit jaar studeerde de 
eerste lichting mondhygië-
nisten af (voorheen bestond 
het beroep van mondhygiënist 
niet in België, red.). Bent u blij 
met dit nieuwe beroep?
Zeker, het is een mooie aanvulling 
op ons aanbod van tandzorg. Het 
past ook goed in de evolutie van het 
beroep van tandarts van een solist 
naar een soort zorgmanager die 
aan het hoofd staat van een team. 
Mondhygiënisten kunnen het pre-
ventieve luik overnemen door onder 
andere het geven van voedingsad-
vies, het informeren over de scha-
delijke effecten van roken en het 
geven van poetstips. Op die manier 
heeft de tandarts meer tijd voor de 
meer technische en curatieve be-
handelingen.

Het financiële kader rond het 
beroep ligt nog niet vast. Wat 
betekent dit voor de groep 
inmiddels afgestudeerde 
mondhygiënisten?
Dat is inderdaad een moeilijke si-
tuatie, het beleid heeft te weinig 
op voorhand over de budgettering 
voor terugbetalingen van presta-
ties nagedacht. Er wordt volgend 
jaar een studie opgestart, maar het 
uitwerken van het kader zal wel 

nog de nodige tijd vergen. Zeker 
in Franstalig België had men geen 
haast, aangezien de studies voor dit 
beroep daar dit jaar pas van start 
gaan, misschien heeft dat de zaken 
op het federale niveau vertraagd. 
De Vlaamse hogescholen moeten 
ook wel in eigen boezem kijken, ze 
hebben enthousiast die richting op-
gestart met gebruik van de nodige 
subsidies, zonder zich voldoende af 
te vragen in hoeverre de arbeids-
markt er klaar voor was.
Nu, het is wel zo dat alle afgestu-
deerde mondhygiënisten werk heb-
ben gevonden. Die hebben dan een 
regeling getroffen met een tandarts 
of zijn als loontrekkende aan de slag 
in bijvoorbeeld wooncentra voor be-
jaarden. In wooncentra kunnen ze 
een zeer belangrijke rol vervullen, 
want daar zijn de noden bijzonder 
groot.

Een van de strijdpunten van 
de VBT is het tegengaan van 
de ‘ver-McDonaldisering’ van 
de tandheelkundige zorg. Wat 
bedoelt u daar precies mee?
Bij bepaalde praktijken is vooral 
aandacht voor het aantal presta-
ties en minder voor de kwaliteit 
van de zorg, omdat men focust is 
op de winsten die geboekt worden. 
Ik heb het dan in het bijzonder 
over sommige grote groepsprak-
tijken die deel zijn van commer-
ciële ketens en waar er misschien 
geen tandarts aan het hoofd staat, 
maar een management dat op de 
cijfers focust om de investeerders 
tevreden te houden. Wij hebben zo 
al klachten gekregen over praktij-
ken waar een tandarts niet vrij is 
om zijn   materiaal of technieken 
te kiezen, maar moet doen en ge-
bruiken wat de keten voorschrijft 
omdat dat kostenefficiënter is. Wij 
zijn daar tegen. Een tandarts moet 
vrij zijn om te kunnen doen wat hij 

het beste acht voor de patiënt. Het 
vrije beroep moet vrij blijven. Het is 
misschien tijd dat er werk wordt ge-
maakt van een Orde der tandartsen 
naar het voorbeeld van de Orde der 
artsen, die een duidelijk regulerend 
kader kan scheppen, want onze sec-
tor is wat deze materie betreft nu 
te vogelvrij.

De VBT wil ook inzetten op de 
‘responsabilisering’ van pati-
enten. Moet de patiënt meer 
verantwoordelijkheid dragen?
We merken toch wel een achteruit-
gang in de mentaliteit van mensen. 
Als we bijvoorbeeld ouders aan-
spreken op de schadelijke effecten 
van frisdrank, krijgen we dikwijls 
nul op het rekest. De redenering is 
dan vaak: vul jij nu maar het gaat-
je, dan krijgen wij de terugbetaling 
en daarmee is de kous af. Met het 
gevolg dat het dramatisch gesteld 
is met het gebit van veel kinderen, 
en er is niets dat het hart van een 
tandarts meer doet bloeden dan dat. 
Er is ook nog te weinig besef over 
het belang van de mondgezondheid 
voor de algemene gezondheid van 
het lichaam. We worden door de 
ziekenfondsen jammer genoeg niet 
altijd bijgetreden in ons standpunt 
omtrent responsabilisering van de 
patiënten, terwijl ze altijd bena-
drukken dat de gezondheid van hun 
leden hun hoogste goed is. 

Wat stelt u concreet voor  
om daar verandering in te 
brengen?
Het VBT stelt de opmaak voor van 
een Digitaal Mondzorg Paspoort. 
Daarin verzamel je alle informatie 
om de evolutie van het gebit van 
een patiënt op te volgen doorheen 
de tijd, door middel van röntgenfo-
to’s onder andere. Dan kan iedere 
tandarts meteen zien in hoeverre 
een patiënt zorgt draagt voor zijn 
gebit en verantwoordelijk is voor 
problemen.

Wilt u daar dan financiële 
straffen aan koppelen? Zou 
de financieel zwakkere groep 
in onze samenleving daar de 
dupe van kunnen zijn?
Wij zien het eerder positief, niet 
met straffen maar met financiële 
beloningen om mensen te moti-
veren. Iemand die zijn gebit goed 
verzorgt, zou dan in aanmerking 
kunnen komen voor een licht ver-
hoogde terugbetaling. De zwakkere 
groep heeft op dit moment al een 
beschermd statuut met verschillen-
de vangnetten en als je dat behoudt, 
zal zij daar geen hinder van onder-
vinden.

Zijn er al stappen genomen  
in de ontwikkeling van zo’n 
Digitaal Mondzorg Paspoort?
Nee, dat heeft nog tijd nodig. Dat 
was ook het geval bij het mondzorg-
traject, waarbij mensen worden be-
straft als ze niet regelmatig naar de 
tandarts gaan, maar we zien er nu 
de laatste jaren de gunstige invloed 
van. De VBT heeft trouwens altijd 
gepleit voor een mondzorgtraject 
met positieve aanmoedigingen, 
maar het beleid is ons daar niet in 
gevolgd. Hopelijk pikt de nieuwe re-
gering het thema van het Digitaal 
Mondzorg Paspoort snel op, want 
het is een logisch vervolg. 

Er is een probleem 
met de spreiding  
van tandartsen

De modernisering  
van de tandzorg  
heeft voor veel  

extra kosten gezorgd
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TEKST: IMELDA VAN DE WARDT

In juni 2019 trad tandarts voor orthodontie Peter Lamark aan als voorzitter 
van de Federatie van Tandheelkundige Wetenschappelijke Verenigingen 
(FTWV). Hij nam het stokje over van Rob Burgersdijk, die de kar vier jaar 
trok. Dental Tribune sprak Lamark in het Van der Valk Hotel Amersfoort 
en vroeg hem naar zijn visie op actuele zaken in de mondzorg.

Nieuwe FTWV-voorzitter Peter Lamark over de rol van wetenschappelijke verenigingen

“Samenwerking tussen alle mondzorg
organisaties is belangrijk”

Als voorzitter van de Vereniging 
Tandartsen voor Orthodontie 
(VTvO) was Lamark – samen met 
veertien andere vertegenwoordi-
gers van wetenschappelijke ver-
enigingen –  twee keer per jaar 
aanwezig bij de algemene leden-
vergadering van de FTWV. Toen 
Burgersdijk hem vroeg om het voor-
zitterschap over te nemen, twijfelde 
de tandarts voor orthodontie geen 
moment. Naar eigen zeggen zal hij 
geen andere koers varen dan zijn 
voorganger. “Al zal het moeilijk 
worden om zijn – namens de FTWV 
uitgedragen – visie te bewerk-
stelligen waarin de Nederlandse 

Vereniging van Mondhygiënisten 
(NVM-mondhygiënisten) en Orga-
nisatie van Nederlandse Tandpro-
thetici (ONT) binnen het KIMO een 
grotere rol krijgen toebedeeld.” Hier 
is volgens Lamark geen draagvlak 
voor onder de beroepsorganisaties. 
Wel is iedereen het erover eens dat 
NVM-mondhygiënisten en ONT be-
trokken moeten worden bij de richt-
lijnontwikkeling. 

Klinische praktijkrichtlijnen
In 2015 hebben de tandheelkundi-
ge wetenschappelijke verenigingen 
besloten om bestaande statuten te 
herzien en de krachten te bundelen 

in een gemeenschappelijke organi-
satie: de FTWV. Via deze federatie 
treden de wetenschappelijke ver-
enigingen gezamenlijk naar buiten 
met als doel het bevorderen van de 
kwaliteit van de mondzorg. Een 
van de speerpunten is het floreren 
van KIMO met de ontwikkeling 
van klinische richtlijnen. “Weer-
stand van de beroepsgroep tegen 
het ontstaan van richtlijnen heeft 
bijgedragen aan het woelige begin 
van KIMO,” vertelt Lamark. “Er is 
in de afgelopen tijd veel gedaan om 
de reeds ontwikkelde richtlijnen 
voor alle tandartsen toegankelijker 
te maken. KIMO is van plan om de 
komende periode de twaalf voorge-
stelde richtlijnen af te leveren.”
Door het meewerken aan EBRO -
waardige richtlijnen willen de we-
tenschappelijke verenigingen een 
bijdrage leveren aan een kwaliteit-
simpuls van de mondzorg. “Waar 
een evidence-based behandeling 

mogelijk is, moeten we ons daaraan 
houden. Indien gerechtvaardigd 
en goed beargumenteerd, mag van 
een richtlijn afgeweken worden. Dit 
moet echter wel in het belang van de 
patiënt zijn,” oppert Lamark.

Smaakverschillen
Ook verplichte deskundigheidsbe-
vordering staat hoog op de agen-
da. In een eerder interview in de 
maart-editie van Dental Tribune 
sprak oud-voorzitter Burgersdijk 
zijn verbazing uit over het feit dat 
de wetenschappelijke verenigingen 
niet bij de onderhandelingen over 
de invulling van de AMvB worden 
betrokken. “De FTWV vindt samen-
werking binnen de mondzorg tus-
sen alle organisaties belangrijk. Rob 
heeft gelijk dat hij dit punt hekel-
de,” stelt Lamark. 
Onlangs heeft minister van VWS 
Bruno Bruins besloten om het wets-
voorstel BIG-II niet in te dienen bij 
de Tweede Kamer. Aanleiding is 
de onenigheid over functiediffe-
rentiatie van verpleegkundigen. 
De invoering van de nieuwe wet, 
waarin ook de eisen voor herre-
gistratie in het BIG-register voor 
tandartsen worden uitgebreid, zal 
hierdoor vertraging oplopen. Eind 
dit jaar komt de minister met een 
brief over het vervolgproces om tot 
een vernieuwde wet te komen. “We 
moeten zorgen dat de verplichte 
deskundigheidsbevordering goed 
geregeld gaat worden. De weten-
schappelijke verenigingen hebben 
een belangrijke taak in het geheel: 
het organiseren van vakinhoudelij-
ke en gerichte bij- en nascholing.” 
In dat kader vindt de FTWV het be-
langrijk om betrokken te worden bij 
het bepalen van de urennorm en de 
invulling hiervan. 
Eerder dit jaar is er overleg tussen de 
FTWV en KNMT geweest, waarin de 
FTWV haar kritische noten heeft ge-
plaatst. “We hebben elkaar allemaal 
nodig in het tandheelkundige veld, 
dus de belangen liggen vaak dichter-
bij elkaar dan we denken. Wel zijn 
er smaakverschillen te bemerken.” 
Zo opperde de KNMT om 60% van de 
urennorm in gelijke delen over drie 
competenties – inhoud, organisatie 
en reflectie – te verdelen. De overige 
uren mogen volgens de beroepsor-
ganisatie vrij besteed worden. De 
wetenschappelijke verenigingen 
zijn van mening dat het vakinhou-
delijke aandeel de overhand moet 
hebben. “Dat is immers waar je als 

tandarts dagelijks mee te maken 
hebt,” licht Lamark toe. Daarnaast 
mag de urennorm, waarbij de KNMT 
tussen de 100 en 120 uur adviseer-
de, volgens hem omhoog. “De FTWV 
heeft aangegeven dat zij betrokken 
moet worden bij de invulling van in 
ieder geval de vakinhoudelijke uren. 
De KNMT stond hier niet afwijzend 
tegenover, en hier zal nader over 
worden gesproken.” 

Onrust
In januari 2019 telde Nederland 595 
gedifferentieerde tandartsen van 64 
jaar of jonger met een bekend woon- 
en/of werkadres in Nederland. Dat 
staat gelijk aan 7% van de gehele 
beroepsgroep. Uit onderzoek naar 
de toekomstplannen van onlangs 
afgestudeerde tandartsen blijkt dat 
44% zich in de toekomst mogelijk 
wil differentiëren. Een tekort aan 
algemeen practici verwacht Lamark 
niet. “Een gedifferentieerd tandarts 
is niet per definitie elke dag van de 
week alleen met zijn differentiatie 
bezig.” Hij benadrukt dat veel gedif-
ferentieerde tandartsen regelmatig 
algemene tandheelkunde uitoefe-
nen. Dat is ook noodzakelijk. “Ben 
je nog in staat om algemene spoed-
gevallen te behandelen wanneer je 
in de dagelijkse praktijk alleen nog 
maar endodontische behandelin-
gen uitvoert?” Om die reden moe-
ten tandartsen ondanks een even-
tuele differentiatie kennis over het 
hele vakgebied hebben. 
Wel ziet Lamark – in het kader van 
het tandartsentekort – het aantal 
opleidingsplaatsen in Nederland 
graag toenemen. Binnen de FTWV 
zijn de meeste leden ervan over-
tuigd dat het taakherschikkings-
experiment voor een hoop onrust 
heeft gezorgd. Al benadrukt Lamark 
dat weerstand vaak een natuurlijke 
eerste reactie is. “Ik vind dat we het 
experiment een kans moeten geven. 
Wanneer echter blijkt dat het een 
verkeerde keuze van de minister 
is, moet het experiment stopgezet 
worden.” Bij veel wetenschappelijke 
verenigingen, waaronder parodon-
tologen, wordt intensief samenge-
werkt met mondhygiënisten. “Tot 
nu toe heb ik geen signalen ont-
vangen dat het misgaat.” 

Toekomstbeeld
Mensen met lage inkomens bren-
gen aanzienlijk minder vaak een 
bezoek aan de tandarts of mondhy-
giënist. Volgens Lamark is voorlich-
ting noodzakelijk om de mondzorg 
toegankelijker te maken. “Wanneer 
je als kind goede mondzorg hebt 
genoten, kun je ervan uitgaan dat 
mensen ook na hun achttiende net-
jes naar de tandarts blijven gaan.” 
Lamark prijst het initiatief van 
de ANT waarbij zorgverzekeraars 
opgeroepen werden om ouders te 
informeren over het recht op gra-
tis mondzorg voor minderjarigen. 
“Ook vroege screenings en voor-
lichtingen aan ouders door een con-
sultatiebureau kunnen vruchten 
afwerpen.” Volgens Lamark is een 
grote rol toebedeeld aan de beroeps-
organisaties en Consumentenbond 
in het voorlichten van de patiënt. 
Ondanks de hobbels die het Ne-
derlands tandheelkundelandschap 
kenmerkt, ziet Lamark het toe-
komstbeeld rooskleurig tegemoet. 
“De tandheelkunde blijft een uitda-
gend en mooi vak waar tandartsen 
zich graag in verdiepen en blijven 
verbeteren. Uiteindelijk willen we 
allemaal kwalitatief goede zorg bie-
den aan de patiënt.” 

Peter Lamark, de nieuwe FTWV-voor-
zitter: "Samenwerking tussen alle 
organisaties binnen de mondzorg is 
belangrijk."
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Elektrochemische therapie verbetert 
werkzaamheid titaniumimplantaten
TEKST: DENTAL TRIBUNE  
INTERNATIONAL

PITTSBURGH, VS Vanwege de gun  
stige eigenschappen wordt titanium 
veel gebruikt in tandheelkundige 
implantaten. Desondanks accumu
leren deze implantaten vaak micro
ben op hun oppervlakten, wat zowel 
kan leiden tot chronische infecties 
en ontstekingen in het omliggende 
weefsel als implantaatfalen. Onder
zoekers hebben onlangs ontdekt 
dat de bijwerkingen van metalen 
implantaten beperkt kunnen wor
den. Door elektrochemische the
rapie (ECT) te gebruiken, verbetert 
het vermogen van antibiotica om 
microben uit te roeien. 

Onderzoekers bestudeerden de 
schimmelwerende eigenschappen 
van ECT op Candida albicans. Door 
elektrische stroom te geleiden door 
een op metaal gebaseerd implan-
taat, beschadigen de celmembra-
nen van de aangesloten microben 
zonder dat het omliggende gezon-
de weefsel beschadigt. Omdat ECT 
elektrochemische stress in de cellen 

veroorzaakt en vervolgens de per-
meabiliteit van het celmembraan 
verhoogt, worden de microben ge-
voeliger voor antibiotica.
“We leven in een antibioticacrisis: 
de meeste van hen falen. Vanwe-
ge de resistentie tegen medicijnen 
die de meeste microben ontwikke-
len, werken antimicrobiële stoffen 
niet meer, vooral bij terugkerende 

infecties,” vertelt hoofdauteur dr. 
Tagbo Niepa, universitair docent 
bij de afdeling Chemical and Petro-
leum Engineering aan de Swanson 
School of Engineering van de Uni-
versiteit van Pittsburgh. “Met deze 
techniek beschadigt het mem-
braan van de microbencel. Het is 
waarschijnlijker dat antibiotica 
effectiever zullen zijn als de cellen 
tegelijkertijd worden uitgedaagd 
door de permeabiliserende effecten 
van de stromingen. Hierdoor zou-
den zelfs geneesmiddelenresistente 
cellen vatbaarder worden voor be-

handeling en worden uitgeroeid.” 
Hoewel het onderzoek gericht was 
op Candida albicans en de behande-
ling van infecties veroorzaakt door 
op metaal gebaseerde implantaten, 
geloven onderzoekers dat de tech-
nologie ook kan helpen bij het ver-
beteren van wondgenezing. 
Het onderzoek, getiteld ‘Electro-
chemical strategy for eradicating 
fluconazole-tolerant Candida Albi-
cans using implantable titanium’, 
werd op 11 oktober 2019 online ge-
publiceerd in ACS Applied Materials 
and Interfaces. 

Televisiekijken  
mogelijk 
van invloed  
op mond
gezondheid
TEKST: DENTAL TRIBUNE  
INTERNATIONAL

BELÉM, BRAZILIË Televisiekijken 
kan dankzij de vele advertenties 
voor voedingsmiddelen een belang
rijke rol spelen bij de keuze voor 
voedingsproducten. Helaas zijn de 
advertenties vaak gericht op etens
waren met veel suiker, vetten en 
zout. Het is daarom niet verrassend 
dat onderzoek onlangs heeft aange
toond dat overmatig televisiekijken 
door kinderen verband houdt met 
een hoger niveau van suikerinname 
en daaropvolgende tandcariës.

Braziliaanse onderzoekers probeer-
den aan de hand van een observa-
tioneel, epidemiologisch en trans-
versaal onderzoek de impact van 
televisie op de voedingsgewoonten 
van 12-jarigen in de stad Belém te 
evalueren. Er werden 510 kinderen 
opgenomen in de laatste steekproef.
Elk deelnemend kind werd onder-
worpen aan een klinisch oraal on-
derzoek, waarbij gekeken werd naar 
tekenen van cariës en ontbrekende 
of gevulde elementen. Vervolgens 
vulden de kinderen een vragenlijst 
in over kijkgedrag, de inname van 
cariogene voedingsmiddelen tijdens 
het kijken en de consumptie van on-
gezond voedsel en drankjes nadat ze 
op televisie werden geadverteerd.
De resultaten toonden aan dat 53% 
van de kinderen die meer dan 90 
minuten per dag televisie keken, 
een vorm van cariës had. Dit is 39% 
meer dan degenen die minder dan 
90 minuten per dag keken. Boven-
dien hadden ze 33% meer kans om 
voedingsmiddelen met een hoog 
suikergehalte te eten. De meerder-
heid (72%) van de ouders gaven aan 
dat ze voedingsproducten kochten 
nadat de kinderen het op televisie 
hadden gezien. Het onderzoek, ge-
titeld ‘The influence of television 
on the food habits of schoolchildren 
and its association with dental car-
ies’, werd op 5 september 2019 online 
gepubliceerd in Clinical and Experimen-
tal Dental Research. 
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ADVERTENTIE
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LONDEN, VERENIGD KONINKRIJK Het krijgen van de eerste tandjes gaat 
gepaard met pijn bij baby’s en bezorgdheid bij hun ouders. Ouders moe
ten echter voorzichtig zijn met middeltjes om de pijn van hun kindje te 
verlichten, want een nieuwe Britse studie toont aan dat verschillende van 
die producten bijwerkingen kunnen hebben. 

Producten tegen pijn bij eerste tandjes kunnen bijwerkingen hebben

Baby’s krijgen gemiddeld rond de 
leeftijd van zes maanden hun eerste 
tandjes. Dat is een moeilijke fase, 

want vaak lijden ze dan aan kwaal-
tjes als pijn, gezwollen en gevoelig 
tandvlees, overmatige speekselpro-

ductie en lichte koorts. Er bestaan 
verschillende gels, poeders en pillen 
om dat leed tegen te gaan, maar een 
Britse studie benadrukt nu dat die 
middeltjes neveneffecten kunnen 
hebben. 
De onderzoekers bekeken alle veer-
tien relevante producten die door 
het Britse geneesmiddelenagent-
schap MHRA goedgekeurd zijn voor 
commerciële verkoop in het Ver-

enigd Koninkrijk. Uit de resultaten 
bleek dat twee producten sucrose 
bevatten, wat tot bederf van de net 
uitgekomen tandjes kan leiden, 
omdat deze producten rechtstreeks 
op de tanden worden aangebracht. 
Zes producten bevatten alcohol, wat 
een aantal mogelijke nevenwerkin-
gen met zich meebrengt, waaron-
der verstoring van de motorische 
ontwikkeling van het kindje.

Alle zes de gels bleken lidocaïne te 
bevatten, met een oplossing van 1% 
of minder. Het Amerikaanse voed-
sel- en geneesmiddelenagentschap 
FDA meldde in 2014 dat de aanwe-
zigheid van viskeuze lidocaïne met 
een oplossing van 2% gelinkt werd 
aan het voorkomen van 22 schade-
lijke reacties, waarbij er zes overlij-
dens plaatsvonden.
De Britse tandartsvereniging BDA 
drong er in een reactie bij ouders op 
aan om voldoende stil te staan bij 
de mogelijk schadelijke effecten van 
bepaalde producten. “Ouders die 
poeders kopen om de pijn van hun 
baby’s te verzachten, zullen niet 
altijd beseffen dat ze kun kinderen 
suikers, alcohol of lidocaïne geven,” 
stelt voorzitter dr. Mick Armstrong.
Armstrong benadrukt dat ouders bij 
het kopen van een goedgekeurd pro-
duct zeker zouden moeten zijn dat 
ze een veilige keuze maken. “Maar 
de realiteit is dat ze zich begeven 
op een mijnenveld van potentieel 
schadelijke ingrediënten,” zegt hij. 
“We moeten duidelijke veranderin-
gen aanbrengen in de manier waar-
op deze producten worden goedge-
keurd en op de markt gebracht, met 
duidelijke richtlijnen die ouders 
over de risico’s informeren.” De ex-
pert adviseert ouders om hun kind-
jes enkel te helpen met een bijtring 
die gekoeld is in de koelkast. 
Het onderzoek, getiteld ‘Teething 
products may be harmful to health’, 
werd op 27 september gepubliceerd 
in het British Dental Journal. 

Loopsnelheid 
onthult  
informatie 
over mond
gezondheid
 
TEKST: DENTAL TRIBUNE  
INTERNATIONAL

DURHAM, VS Onderzoekers van 
Duke University in Durham heb
ben ontdekt dat de loopsnelheid 
van 45jarigen veel kan onthullen 
over hun tanden, longen, immuun
systeem en hersenen. In een vijf
tig jaar durende cohortstudie ver
zamelden onderzoekers gegevens 
van bijna 1.000 deelnemers vanaf 
de leeftijd van drie jaar om vast 
te stellen of zij overeenkomstige 
neurocognitieve gegevens konden 
ontdekken. Zo wilden zij aantonen 
wie op latere leeftijd langzame 
wandelaars zouden worden en wat 
dit zou kunnen betekenen voor de 
algemene gezondheid. 

Meestal wordt de loopsnelheid be-
studeerd om de gezondheid van 
oudere patiënten te meten. Dit on-
derzoek toont echter aan dat er bio-
markers zijn die de gezondheid en 
het welzijn van patiënten van een 
lagere leeftijd kunnen aangeven. 
De deelnemers in de leeftijd van 
drie jaar ondergingen neurocog-
nitieve testen, waaronder een IQ-
test, taalbegrip, frustratietoleran-
tie, motorische vaardigheden en 
emotionele controle. Aan de hand 
van deze testen konden onderzoe-

Lees verder op pagina 19 
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Gaat u investeren in bedrijfsmiddelen? Dan kan dit een extra belastingvoordeel opleveren via de 
investeringsaftrek. De overheid wil hiermee ondernemers aanmoedigen om te investeren in hun bedrijf. 
De investeringsaftrek staat los van de mogelijkheid om bedrijfsmiddelen af te schrijven.

De hoogte van de KIA hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Wanneer komt u in aanmerking?

•  Uw onderneming is in Nederland gevestigd en u bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting 

of vennootschapsbelasting.

•  U investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.

•  Het bedrijfsmiddel moet duurder zijn dan € 450.(*) 

Product minimaal € 453,- p/st en de investeringsaftrek gaat pas lopen vanaf een investering van € 2.300,- totaal.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2019

Investering                    Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

niet meer dan € 2.300,- 0%

€ 2.301,- t/m € 57.321,- 28%

€ 56.642,- t/m € 106.150,- € 16.051,-

€ 106.150,- t/m € 318.449,- € 16.051,- verminderd met 7,56% van het deel 

van het investeringsbedrag boven de € 106.150,-

meer dan € 318.449,- 0%

Vergeet dus niet hier gebruik van te maken en deze met uw accountant door te nemen! 
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via 036 53 58 615
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ADVERTENTIE
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SEATTLE, VS Vanwege de eenvoudige toepassing, betaalbare prijs en het 
lage risico op inslikken is fluoridevernis een populaire anticariësbehan
deling voor kinderen. Onderzoekers van de Universiteit van Washington 
in Seattle hebben onderzocht of fluoridevernis dentale cariës bij kleuters 
effectief vermindert. Volgens de bevindingen had fluoridevernis slechts 
een minimaal effect bij cariëspreventie. Verder onderzoek is nodig om de 
kosteneffectiviteit van het product te beoordelen.

Is fluoridevernis bij kleuters wel zo effectief?

De onderzoekers beoordeelden 
systematisch twintig klinische 
onderzoeken naar fluoridevernis, 
uitgevoerd in dertien landen. Ze 
bestudeerden experimenten waarin 
fluoridevernis alleen gebruikt was 
of in verband werd gebracht met 
een mondgezondheidsprogramma. 
De resultaten van fluoridevernisge-
bruik werden vergeleken met resul-
taten van een placebo, gebruikelijke 
zorg of geen behandeling. “Het hui-
dige bewijsmateriaal ondersteunt 
geen enorm groot voordeel voor het 
gebruik ervan bij jonge kinderen,” 
stelt dr. Joana Cunha-Cruz, univer-
sitair hoofddocent op de afdeling 
Mondgezondheidswetenschappen.
De onderzoekers merkten op dat de 
toepassing van fluoridevernis vooral 
gericht is op kinderen met een hoog 
cariësrisico en als aanvulling op an-
dere fluoridebehandelingen, zoals 
tandpasta of gefluorideerd water. 
Recentere klinische onderzoeken 
naar de toepassing van fluoride-
vernis toonden volgens de onder-
zoekers geen beschermend effect 
aan in laag- en hoogrisicogroepen.  

Desondanks heeft het onderzoek de 
effectiviteit van fluoridevernis niet 

geheel verworpen. De bevindingen 
toonden immers aan dat het risico 
op nieuwe cariësontwikkeling met 
12% daalde bij kinderen die fluori-
devernis hadden gekregen, in ver-
gelijking met degenen die dat niet 
kregen. Hoewel het voordeel niet 
overtuigend is, kan fluoridevernis 
in sommige gevallen nog steeds als 
kosteneffectief alternatief dienen.
De fluorideconcentratie kan vari-
eren tussen verschillende lakken. 

Voor een zeer effectief behande-
lingsalternatief raadt Cunha-Cruz 
het gebruik van sealants aan, met 
name producten met glasionomeer 
of zilverdiaminefluoride. “Het be-
wijs ondersteunt nog steeds het 
gebruik van fluoridetandpasta, wat 
gemakkelijk en goedkoop is,” merkt 
ze op. “De waarde van tandpasta is 
te vinden in hoe het voor een da-
gelijkse aanwezigheid van fluoride 
in de mond zorgt.” Het onderzoeks-

team heeft opgeroepen tot meer 
onderzoek naar de kosteneffectivi-
teit van fluoridevernis bij verschil-
lende populaties en in verschillende 
omstandigheden. In de tussentijd 
stelt Cunha-Cruz voor om suiker-
inname te verminderen en cariës 
te voorkomen. 

Dit onderzoek, getiteld ‘Fluoride 
varnish and dental caries in pre-
schoolers: A systematic review and 
meta-analysis’, werd op 20 juni 
2019 online gepubliceerd in Caries 
Research. 
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kers voorspellen wie op latere leef-
tijd een langzamere wandelaar zou 
worden. In vijftig jaar tijd werden 
de deelnemers dertien keer getest. 
De laatste ronde van gegevensver-
zameling vond plaats tussen april 
2017 en april 2019. Aan de hand van 
deze resultaten konden onderzoe-
kers concluderen dat langzamere 
wandelaars tekenen hadden van 
versnelde veroudering op het gebied 
van tanden, longen en immuunsys-
teem in vergelijking met mensen 
die sneller liepen.
“Opmerkelijk is dat dit bij 45-jarige 
mensen zichtbaar is en niet bij de 
geriatrische patiënten die meestal 
op dergelijke wijze  worden beoor-
deeld,” vertelt hoofdonderzoeker dr. 
Line J.H. Rasmussen, postdoctoraal 
onderzoeker bij de afdeling Psycho-
logie en Neurowetenschappen van 
Duke University. 
Bovendien toonden MRI-scans – die 
tegen het eind van het onderzoek 
werden genomen – aan dat de lang-
zamere wandelaars vaak een lager 
totaal aan hersenvolume, lagere 
gemiddelde corticale dikte, minder 
hersenoppervlak en een hogere in-
cidentie van witte stof hyperinten-
siteiten hadden.  
De onderzoekers erkenden dat le-
vensstijlkeuzes mogelijk enkele 
van de verschillen in gezondheid 
en cognitie hebben veroorzaakt, 
maar geloven dat het onderzoek 
nog steeds waardevolle biomarkers 
opleverde om te zien wie het later 
waarschijnlijk beter zou doen op het 
gebied van gezondheid.
Het onderzoek, getiteld ‘Associati-
on of neurocognitive and psychical 
function with gait speed in midlife’, 
werd op 11 oktober 2019 gepubli-
ceerd in JAMA Network Open. 
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Cellen in gingiva bieden  
bescherming tegen parodontitis

Docent Hans De Bruyn over Progressive Orthodontic Seminars (POS)

“We willen hoogkwalitatieve zorg naar  
de algemene praktijk brengen”
TEKST: ANNE DOELEMAN

Progressive Orthodontic Seminars (POS), cursusaanbieder op het gebied 
van orthodontie, bestaat 35 jaar. Ruim 8000 cursisten zijn er inmiddels we
reldwijd opgeleid, van wie vele honderden in België en Nederland. Docent 
Hans De Bruyn weet wel waarom het programma zo succesvol is: onder 
meer door het design van de eigen brackets, de voorspelbaarheid van de 
aanpak en het innovatieve karakter.

Eigenlijk is POS opleider en sys-
teemaanbieder in één. Het bedrijf 
biedt een tweejarige cursus op het 
gebied van orthodontie aan. Daar-
naast produceert het bedrijf zelf-
ontwikkelde brackets en draden en 
een softwaresysteem: SmileStream. 
Tandarts-parodontoloog Hans De 
Bruyn doceert al 21 jaar aan de op-
leiding van POS. Ook in zijn prak-
tijk in het Belgische Essen, net over  
de grens bij Roosendaal, werkt hij 
met veel plezier volgens de POS- 
filosofie.
Wat is dat dan, die filosofie? Het mis-
sion statement van het bedrijf is om 
hoogkwalitatieve orthodontische 
zorg naar de algemene praktijk te 
brengen, zegt De Bruyn. “We willen 
continu frontrunner zijn op het gebied 
van state of the art orthodontie.” Niet 
voor niets staat ‘progressive’ in de 
bedrijfsnaam: voor POS is het van 
groot belang om op de hoogte te 
zijn van de nieuwste orthodonti-

sche ontwikkelingen, en deze over 
te brengen. Het bedrijf gaat daar 
ver in. Zo kent het een levenslan-
ge free retake-policy, wat inhoudt dat 
alle deelnemers aan de POS-oplei-
ding alle seminars opnieuw mogen 
volgen. De Bruyn legt uit: “De CEO 
van POS wil niet dat mensen die 
de POS-techniek doen, dat blijven 
doen op de manier die ze misschien 
wel twintig jaar geleden hebben 
geleerd. Er is veel veranderd in de 
orthodontie, zoals digitalisering en 
de komst van individuele prescrip-
tie van de brackets.”

Parodontale problemen
De Bruyn studeerde in 1979 af als 
tandarts aan de universiteit van 
Brussel en volgde de post-hbo-op-
leiding tot parodontoloog in Nij-
megen. Al vrij snel werd hem dui-
delijk dat parodontale problemen 
niet enkel met ‘de paro-toolbox’ op 

te lossen zijn. “Dat heeft mij rich-
ting orthodontie gedreven.” Toen in 
1991 de POS-opleiding voor de eer-
ste keer in Nederland werd gegeven, 
schreef hij zich direct in. De keuze 
voor POS was voor hem vrij simpel. 
Het was en is volgens De Bruyn de 
enige niet-universitaire orthodon-
tieopleiding die zich kan meten aan 
een academische opleiding. De uni-
versitaire opleiding volgde hij liever 
niet, omdat die hem volgens De 
Bruyn te veel was afgedreven van 
de core business, met nevenactivitei-
ten zoals onderzoek. Nog altijd is De 
Bruyn blij met zijn POS-opleiding.

Brackets
De brackets en draden waarmee 
gewerkt wordt, zijn een eigen ont-
werp van Progressive Orthodontic 
Seminars. Het systeem werkt met 
individuele bracketprescriptie. Het 
plaatsen van de brackets op een 
gebitselement werkt ‘waanzinnig 
goed’, zegt De Bruyn. “Een van de 
consequenties daarvan is dat er heel 
weinig brackets verloren gaan.” 
De individuele bracketprescriptie 
maakt ook dat er veel voorspelbaar-
der kan worden gewerkt.
Volgens De Bruyn werken naast 
POS slechts twee andere leveran-
ciers met individuele bracketpres-
criptie. De prijs van de POS-appa-
ratuur ligt een stuk lager dan de 
andere twee systemen. “Dat komt 
de toegankelijkheid ten goede.” De 
betaalbaarheid wijdt De Bruyn aan 
het grote volume waarmee gewerkt 
wordt. Er zijn ruim veertig oplei-
dingslocaties voor POS wereldwijd 
en duizenden tandartsen werken er 
inmiddels mee.

Superieur systeem
De opleidingslocatie voor België en 
Nederland is Amsterdam, hoewel 

het deelnemers vrij staat om de 
cursus op elke locatie wereldwijd 
te volgen. De opleiding is enkele 
malen ook in België gegeven, maar 
de doelgroep bleek daar te klein om 
een POS-cursus te blijven geven. 
Voor Belgische cursisten is Amster-
dam als cursuslocatie ook prima te 
doen, want zij kunnen eventueel 
overnachten in het hotel waar de 
cursus wordt gegeven. 
De Bruyn hoopt zijn enthousiasme 
voor het systeem en de filosofie over 
te kunnen brengen aan veel tand-

artsen. Hij noemt het POS-systeem 
een superieur systeem. Dat moet 
ook wel, vindt De Bruyn, anders 
zou hij nooit POS-docent zijn. “Als 
morgen het POS-systeem zijn posi-
tie als koploper niet meer kan waar-
maken, kunnen ze mij afschrijven 
als instructeur. Om les te geven in 
een bepaald systeem, moet dit wel 
aan jouw standaard voldoen.”

Meer informatie:  
www.smilestream.com/pos-curricu-
lum of posholland@posortho.net. 

De opleiding van POS wordt 
voor België en Nederland 
gegeven in Amsterdam. De 
eerstvolgende cursus start in 
april 2020. De kosten bedra-
gen € 1500,- per seminar of  
€ 18.000,- voor de gehele cur-
sus. Deze bestaat uit 12 semi-
nars van 4 dagen, verspreid 
over 2 jaar. POS heeft speciale 
vroegboekkortingen.

Het aanbod van POS
Deelnemers kunnen anno 2019 
de opleiding volgen in twaalf 
sessies van vier dagen, verspreid 
over twee jaar. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid om de hele oplei-
ding ‘internet-assisted’ te doen, 
gevolgd door enkele hands-on 
trainingen. 
In de seminars komen onder 
meer het stellen van een diag-
nose, het werken met de eigen 
software SmileStream, klasse 
II- en III-management, asymme-
trieën, skeletale verankering en 
orthodontie binnen het volledige 
behandelplan aan bod. Er wordt 
gewerkt met zowel uitneembare 
als vaste apparatuur. Na voltooi-
ing van het programma zijn deel-
nemers in staat een groot aantal 
orthodontische afwijkingen bij 
zowel kinderen als volwassenen 
effectief te diagnosticeren en met 
succes te behandelen. Er wordt 
zowel theorie onderwezen als 
hands-on gewerkt.
De cursus wordt afgesloten met 
een eindexamen waarin twee ca-
ses worden gepresenteerd. 

Deelnemers ontvangen bij goed 
gevolg een diploma. Bovendien 
krijgen zij een gratis licentie voor 
het softwareprogramma van POS, 
SmileStream. Met dit webbased 
programma kunnen verschil-
lende gegevens in de computer 
worden ingevoerd, waarna het 
programma een behandelplan 
en materiaalkeuze voorstelt. De 
Bruyn: “Dat is een heel krach-
tig programma. De computer 
berekent en voorspelt volledig 
nauwkeurig de eindpositie van 
de elementen na behandeling. 
Dat maakt het tot een zeer voor-
spelbaar systeem.” Uiteraard 
kan de computer geen rekening 
houden met onvoorziene zaken, 
zoals een bepaalde weerstand in 
het bot of een systemische aan-
doening, maar in 95% van de ge-
vallen klopt de berekening, aldus 
De Bruyn. Overigens staat het de 
behandelaar natuurlijk vrij om 
op bepaalde gronden af te wijken 
van het door de computer voorge-
stelde behandelplan.

TEKST: DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL

PHILADELPHIA, VS/CHENGDU, CHINA Ondanks de grote vooruitgang in 
de mondzorg blijft parodontitis de belangrijkste oorzaak van tandverlies. 
Het is bovendien de zesde meest voorkomende infectieziekte wereldwijd. 
Onderzoekers in de Verenigde Staten en China hebben nu een nieuw type 
cel ontdekt in het epitheelweefsel van het parodontium van het gebit, 
dat helpt beschermen tegen schadelijke bacteriën.

Het onderzoek werd uitgevoerd 
door onderzoekers aan het Ame-
rikaanse Monell Chemical Senses 
Center in Philadelphia en de Chine-
se Sichuan University in Chengdu. 
De onderzoekers bestudeerden het 
tandvlees van muizen en ontdekten 
dat er zogenaamde solitaire chemo-
sensorische cellen (SCC’s) aanwezig 
waren, die verschillende smaakre-
ceptoren en het eiwit gustducine 
tot expressie brachten. Het is de 
rol van SCC’s om te detecteren of 
er irriterende stoffen en bacteriën 
aanwezig zijn. Ze werden eerder 
aangetroffen in de urinewegen, 
darmen en neusholtes. Wanneer 

het eiwit gustducine en/of de SCC’s 
genetisch verwijderd werden van 
het tandvlees van de muizen, nam 
vaak het aantal ziekteverwekken-
de mondbacteriën toe, wat dan tot 
parodontitis leidde. Daartegenover 
bevorderde de stimulatie van de 
bittere smaakreceptoren in SCC’s 
de productie van antimicrobiële 
moleculen. In het algemeen had-
den muizen zonder gustducine in 
hun SCC’s een potentieel schadelij-
ker oraal microbioom dan die mét 
gustducine. Belangrijk daarbij is dat 
deze verschillen in samenstelling 
van mondflora werden opgemerkt 
voor het verlies van enig parodon-

taal bot, wat suggereert dat ze kun-
nen gezien worden als een voorlo-
per van parodontitis en dus kunnen 
helpen om de aandoening in een 
vroege fase op te sporen. 
“Ons onderzoek vult de groeien-
de lijst aan van weefsels waarvan 
we weten dat ze SCC’s bevatten, 
en het suggereert dat de normale 
moleculaire paden in SCC’s in het 
tandvlees betrokken zijn bij het re-
guleren van orale microbiota,” stelt 
dr. Marco Tizzano, onderzoeker aan 
het Monell Chemical Senses Center 
en co-auteur van het onderzoek. 
“Wanneer er geen smaaksignale-
ring plaatsvond in het tandvlees, 
veranderde het oraal microbioom 
in muizen zonder gustducine.”
Zich baserend op deze studie en on-
gepubliceerd onderzoek op mensen, 
suggereert het onderzoeksteam dat 
parodontale SCC’s in mensen een 
gelijkaardige regulerende rol kun-
nen spelen voor orale microbiomen. 
Het onderzoek, getiteld ‘Gingival 
solitary chemosensory cells are im-
mune sentinels for periodontitis’, 
werd op 3 oktober gepubliceerd in 
Nature Communications. 

Oud Goud Inkoop,  
specialist in edelmetaal

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 opportunistisch 
te zijn. Met veel eenmalige klanten 
is het voor te stellen dat in de edel-
metaalbranche de verschillen in 
vergoeding aanzienlijk kunnen zijn.
Oud Goud Inkoop streeft juist naar 
langdurige en harmonieuze zaken-

relaties. Gewoon omdat het prettiger 
zaken doen is wanneer beide partij-
en goed behandeld én tevreden zijn. 
Daarnaast mikt Oud Goud Inkoop 
op veel vaste klanten als juweliers, 
goudsmeden, tandartsen en denta-
le laboratoria. Bovendien is dit vak 
gewoon het leukste vak is dat er is; 
mensen blij maken door ze royaal te 
vergoeden voor het mogen oprui-
men van hun afval, aldus de eige-
naar van Oud Goud Inkoop.
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.oud-goud-inkoop.nl. 

Hans De Bruyn.

Oud Goud Inkoop is een Nederlandse eenmanszaak met meer dan 19 jaar erva
ring in de edelmetaalbranche. Het bedrijf is actief door heel het land en koopt 
diverse goudhoudende afvalstromen op, zoals sieraden en goudsmidsatelier 
afval, gouden en zilveren munten, maar ook gebruikte kronen en bruggen, en 
diverse afvalstromen van dentale laboratoria zoals slijpsel en gietresten.

http://www.smilestream.com/pos-curriculum
http://www.smilestream.com/pos-curriculum
mailto:posholland%40posortho.net?subject=
http://www.oud-goud-inkoop.nl
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Dental QuietOn Gehoorbescherming

De unieke Dental QuietOn earplugs 
beschermen uw gehoor door actieve 
ruisonderdrukking en akoestische 
geluidsdemping. Hierdoor is Dental 
QuietOn bij uitstek geschikt voor de 
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© 2019 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.Ultradent Products Nederland
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ADVERTENTIE

Het nieuwe draadloze elements™IC is het nieuwste complete en betrouw
bare obturatiesysteem dat een downpackwarmtebron met een backfillex
truder combineert. Behaal snel en eenvoudig uitstekende, voorspelbare 
resultaten: voorzien van een langdurige batterij (ten opzichte van ele
mentsfree), draadloos opladen en een comfortabel, ergonomisch ontwerp. 

De meeste tandartsen gebruiken voor hun verdovingen de klassieke  
technieken: mandibulair blok, infiltratieanesthesie of intraligamentaire 
anesthesie. Deze technieken hebben hun specifieke voor en nadelen. 
Daarnaast is er echter ook de intraossale verdovingstechniek. Quick
Sleeper is ervan overtuigd dat dit dé nieuwe standaard in anesthesie is.

Elements IC: het nieuwe 
obturatiesysteem

Intraossaal verdoven:  
de nieuwe standaard  
in anesthesie

Bij intraossale anesthesie wordt zo 
dicht mogelijk bij de apex geïnjec-
teerd, in het midden van het spon-
gieus botweefsel, waardoor de ef-
fectiviteit beduidend hoger is dan 
bij andere technieken. Aangezien 
het anestheticum in het spongieus 
botweefsel wordt geplaatst, werkt 
de verdoving onmiddellijk en kan er 
direct behandeld worden.  Verdoven 
met deze techniek kan niet met de 
traditionele spuit (omdat men door 
de cortex heen moet).  De Quick-
Sleeper is een apparaat dat elektro-

nisch gestuurde injectiesnelheid 
combineert met het gebruik van de 
intraossale verdovingstechniek (de 
naald roteert door de cortex). Dit 
leidt tot een pijnloze verdoving die 
nagenoeg altijd zit. Ondertussen 
zijn er meer dan 350 innovatieve 
tandartspraktijken in Nederland, 
die met een QuickSleeper werken. 
Ben je nieuwsgierig hoe de Quick-
Sleeper in de praktijk werkt? Kijk 
voor meer informatie of het aanvra-
gen van een demonstratie op 
www.straightdental.com. 

Het downpack-apparaat biedt een 
snelle opwarming van de heat plug-
ger door middel van nauwkeurig 
geregelde temperatuur en timing. 
Het apparaat is daardoor geschikt 
voor downpack-obturatie van het 
apicale gedeelte van het wortelka-
naal in één beweging. 
Het ergonomische backfillapparaat 
heeft een gemotoriseerd extrusie-
systeem voor nauwkeurige tempe-
ratuur- en snelheidsregeling voor 
een 3D-obturatie van het wortelka-
naalsysteem, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van guttaperchacartridges 
voor eenmalig gebruik. 
 
Gemeenschappelijke functies 
van downpack en backfill: 
• Hetzelfde scherm 
• Dezelfde digitale interface 
• Dezelfde bediening 
• Organische licht-emitterende 

diode display (OLED)
• Dezelfde, gemakkelijk te vervan-

gen batterij 
• Temperatuurweergave 
• Volumeregeling: 6 niveaus 
• Vooraf ingestelde temperaturen 

voor guttapercha en aangepaste 
instellingen 

Maak kennis met het nieuwste 
draadloze elements™IC obturatie-
systeem, de betrouwbare partner 
voor nauwkeurige, snelle en uitste-
kende klinische resultaten. 

Meer informatie: 
www.kerrdental.com. 

municeren alsof u geen gehoorbe-
scherming draagt. Bescherm uw 
gehoor op comfortabele wijze met 
Dental QuietOn!

De voordelen van Dental QuietOn:
• Gecertificeerd gehoorbescher-

mingsapparaat (EN 352)
• Binnen 1 uur volledig opgeladen
• Klein en gemakkelijk in gebruik, 

geen draden, geen instellingen
• Extra lang batterijvermogen van 

50 uur
• Uiterst efficiënt in hoge en lage 

geluidsfrequenties
• Hygiënisch en veilig, geen elek-

tromagnetische storingen 
• Gemakkelijke, gelijkblijvende 

communicatie tussen patiënt en 
behandelaars

• Patiëntvriendelijk: vermindert 
hinderlijk geluid in uw praktijk

• Reduceert sterk de storende 
tandheelkundige geluiden en 
dagelijkse stress

• Verhoogt uw welbevinden door 
het verminderen van geluid in 
de praktijk

Meer informatie en bestellen: 
www.matrix-dental.com. 

Dental professionals worden constant blootgesteld aan onregelmatig 
tandheelkundig geluid, zowel hoorbaar als niet hoorbaar. En toch wordt 
dit vaak ontkend omdat we wennen aan deze geluiden. Dit kan schadelijke 
gevolgen hebben op langere termijn. QuietOn dental active noise cancel
ling earplugs zijn slimme, gecertificeerde gehoorbeschermers uit Finland.

tandheelkunde: alle schadelijke en 
hinderlijke dentale geluiden wor-
den gedempt, maar spraak blijft 
intact, dus u kunt ‘gewoon’ met uw 
patiënten en collega’s praten/com-

http://www.straightdental.com
http://www.matrix-dental.com/
https://www.matrix-dental.com/quiet-on-earplugs
https://www.matrix-dental.com/quiet-on-earplugs
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Column
Erik Ranzijn

Ik reed over een donkere snelweg 
van oost naar west. Links en rechts 
van me strekte de Nederlandse na-
tuur zich uit en op de radio werd 
door deskundologen gedebatteerd 
over de stikstofproblematiek. Ver-
volgens werd het luisterend publiek 
de gelegenheid geboden in te bel-
len. Afwisselend kwamen voor- en 
tegenstanders aan het woord ten 
aanzien van boerenblokkades en 
de vrijheid van vervuiling.

Ik kreeg gratis en voor niets de mo-
gelijkheid het oneens te zijn met tal 
van standpunten en kreeg zowaar 
geeneens tegenspraak. Wat een on-
gekend genoegen viel mij ten deel. 
Zonder enige belemmering riep ik 
teksten door de cabine als ‘wat een 
onzin!’, ‘ga je schamen!’, ‘je IQ en 
schoenmaat zijn gelijk!’ en ‘je ver-
stand is ook al omgeploegd!’ Zo zie 
je maar, als niemand het weet kan 
je onbeschaamd tekeer gaan.
Ik werd ingehaald door een don-
kere Audi, die voor me ging rijden 
en vervolgens vaart minderde. Ik 
verbaasde me even over deze actie. 
Deze bestuurder wist duidelijk niet 
wat hij wilde, en onder het motto 
‘je kan het gevaar maar beter achter je 
hebben’, besloot ik dan maar de Audi 
voorbij te gaan. Op het moment dat 
ik richting aangaf, verscheen op de 
hoedenplank van mijn voorligger 
een bordje met rood verlichte let-
ters ‘volgen politie’. Het is onvoor-
stelbaar hoeveel gedachten er vanaf 
dat moment door je hoofd schieten: 
heb ik papieren bij me, mijn rijbe-
wijs, is mijn auto technisch in orde, 
moet ik straks meteen een hand ge-
ven en me voorstellen, zal ik direct 
uitstappen of zien ze dan niet dat ik 
wel mijn gordel om heb, heb ik wat 
gedronken?
Op de parkeerplaats kwam een jon-
geman op mij af, legitimeerde zich 
en vroeg: “Waarom denkt u dat wij 
u staande gehouden hebben?” Is 
dit een quiz, moet ik nu echt gaan 
raden naar de beweegredenen van 
deze wetsdienaar? Ik bemerkte 
dat mijn verschrikte, maar verder 
neutrale houding veranderde in ir-
ritatie. Ik had me net in de veilige 
beslotenheid van het voertuig on-
gegeneerd laten gaan, en mijn emo-
tionele niveau had een gevaarlijke 

Beter opletten

hoogte bereikt. Voor de radio-beller 
maakte het niet uit, maar ik ver-
moedde dat de agent zich niet zon-
der slag of stoot zou overgeven. 
Ik wist me in te houden en ant-
woordde in alle oprechtheid dat ik 
niet wist waarom ik hier stond. “Oh, 
dus u let eigenlijk niet op?!” De eer-
ste verbazing maakte nu definitief 
plaats voor boosheid. Ik had zin om 
deze overjarige puber met dito der-
matologische aangezichtsproble-
matiek eens even een verbale veeg 
uit de pan te geven. ”Zeg, weet je 
moeder wel dat je dit doet?” Maar 
ik wist mij te verbijten en schuldbe-
wustheid te simuleren en stamelde 
“Ja meneer, dat denk ik....”
Ik bleek gedurende 1762 meter ge-
middeld 129 km/uur gereden te 
hebben op een stuk weg waar een 
maximum van 100 km/uur gold. Ik 
voerde ter verdediging aan dat het 
maximum nèt nog 130 was. Het 
bord was me niet opgevallen. “Dan 
moet u maar beter opletten, me-
neer,” peperde hij me in. Toen hij 
en zijn collega de administratieve 
afwikkeling deden, besloot ik dat ik 
de verstandigste moest zijn en ver-
heugde me alweer op de volgende 
beller.

Erik Ranzijn is psycholoog en oprichter van 
Roovos Organisatieontwikkeling. Hij traint 
en begeleidt tandartsen en tandartsprak-
tijken op het gebied van organisatie en pro-
fessionalisering. Ook is hij voorzitter van de 
sectie Integrale Tandheelkunde van ACTA.
Contact: erik@roovos.nl. 

Antwoorden quiz pagina 4

1. Het juiste antwoord is a. 
Neuropathische pijn kan worden veroorzaakt door een mechanische bescha-
diging van de zenuwen door bijvoorbeeld een trauma of operatie. Dit kunnen 
tandheelkundige ingrepen zijn, zoals een wortelkanaalbehandeling, extractie 
of implantatie. 

2. Het juiste antwoord is a.  
Als neuropathische pijn en nociceptieve pijn tegelijkertijd optreden, spreekt 
men van gemengde pijn. De diagnostiek is lastig. 

Deze quizvragen zijn afkomstig uit het naslagwerk TMD-pijn, diagnostiek en 
behandeling (AccreDidact, 2017).

Quiz Antwoorden

De VALOpolymerisatielamp  
bestaat tien jaar
Na tien jaar, ontelbare uren in innovatief onderzoek, tienduizenden be
moedigende glimlachen en meer dan twee dozijn gerenommeerde prijzen 
vieren de VALOTMpolymerisatielampen van Ultradent Products dat ze al 
een heel decennium synoniem staan voor toonaangevende ontwikkelingen 
in de dentale branche. “Het heeft ons heel wat bloed, zweet en tranen 
gekost om hier te komen. Heel veel mensen hebben hier heel hard aan 
gewerkt. Ik voel altijd de noodzaak om voorop te blijven lopen met nieuwe 
ontwikkelingen,” aldus Neil Jessop, vicepresident van de afdeling onder
zoek en ontwikkeling van Ultradent Products. 

Alle VALO-ledpolymerisatielampen 
hebben breedbandtechnologie met 
een hoge lichtintensiteit. Hiermee 
kunnen alle lichthardende dentale 
materialen (385 nm – 515 nm) wor-
den uitgehard. Drie verschillende 
belichtingsinstellingen definiëren 
de snelheid waarmee wordt uitge-
hard. Het grote belichtingsvlak van 
de lens en de optimaal gecollimeer-
de lichtbundel zorgen voor een con-

sistent, gelijkmatig vermogen en 
dus voor betrouwbare en kwalitatief 
hoogwaardige resultaten. 
De basis van iedere VALO-ledpoly-
merisatielamp is een massieve staaf 
getemperd, hoogwaardig lucht-
vaartaluminium die is gefreesd 
met behulp van CNC-precisietech-
niek. Doordat de VALO-ledpolyme-
risatielamp uit één stuk wordt ge-
freesd heeft hij een ergonomisch en 

gestroomlijnd ontwerp, waardoor 
hij op plekken kan komen die voor 
andere polymerisatielampen sim-
pelweg onbereikbaar zijn.
Het nieuwste model is de VALO 
Grand-polymerisatielamp. Deze 
lamp heeft alle voordelen van de 
revolutionaire, bekroonde VALO, 
maar dan met een 50% grotere lens. 
De VALO Grand heeft een diameter 
van 12 mm en kan zonder proble-
men een molaar met een diameter 
van 10 mm bedekken. Op deze ma-
nier kan een restauratie in één keer 
volledig en snel worden uitgehard. 
De lamp is eenvoudig te bedienen, 
omdat er een aan-/uit-knop aan 
beide zijden van het handstuk zit.

Meer informatie kunt u vinden op 
www.ultradent.com. 

mailto:redactie%40dental-tribune.nl?subject=
http://www.albionpress.nl
mailto:velthuis%40dental-tribune.n?subject=
mailto:adverteren%40dental-tribune.nl?subject=
mailto:info%40dental-tribune.com?subject=
mailto:mediasales%40dental-tribune.com?subject=
http://www.dental-tribune.com
mailto:erik%40roovos.nl?subject=
http://www.ultradent.com


DENTAL TRIBUNE NETHERLANDS EDITION NOVEMBER 2019 MEDIA 23

ADVERTENTIE

NIEUW

BRENGT VLOEIBAARHEID EN  
MODELLEERBAARHEID SAMEN

• Uniek en innovatief – Verwarmen van het materiaal maakt  
 het composiet vloeibaar en vervolgens direct vormbaar  
 (thermoviscous technologie)

• Hoogwaardige applicatie – Optimaal vloeigedrag voor marges  
 en ondersnijdingen

• Tijdsbesparend – Geen incrementale lagen nodig

• Eenvoudige verwerking – 4 mm bulk fill en vrij van luchtbellen  
 met een smalle tip

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

bulk

Eerst  
vloeibaar, 
daarna  

modelleer-
baar 

Wereld`s eerste composiet  

met thermoviscous technologie
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Langste tand
Tandarts dr. Max Lukas heeft een 
Guinness wereldrecord op zijn 
naam staan. De tandarts uit het 
Duitse Offenbach heeft namelijk 
de langste mensentand ter wereld 
getrokken. De patiënt met Kroati-
sche roots begaf zich met hevige 
pijn naar de praktijk van Lukas. De 
hoektand leek een ontsteking in de 
bovenkaak te hebben veroorzaakt. 
Na het maken van een röntgenfoto 
merkte de tandarts op dat het geen 
normale tand was. Lukas twijfelde 
geen moment: behandeling was 
niet mogelijk, dus de tand moest 
getrokken worden. De hoektand 
meet 3,72 centimeter, een halve 
millimeter langer dan de tand van 
de vorige recordhouder uit India. 
Om de tand door Guinness te 
laten erkennen, waren onder meer 
een wetenschappelijke publicatie, 
second opinion van een andere 
tandarts, tal van documenten én 
toestemming van de patiënt nodig. 
(BRON: WWW.AD.NL, 29-10-2019) 

Weg voortanden
De Griekse voetballer Pantelis 
Hatzidiakos heeft twee nieuwe 
voortanden gekregen. De cen-
trumverdediger van AZ verloor de 
tanden in de topper tegen PSV 
na een botsing met Konstantinos 
Mitroglou, aanvaller bij PSV. In het 
luchtduel met zijn Griekse landge-
noot kreeg Panta, zoals Hatzidiakos 
wordt genoemd, de arm van de 
spits vol tegen zijn gebit. Volgens 
de eeuwige optimist valt de schade 
mee. “Ik heb alleen nog wat pijn 
aan mijn mond, maar je moet wat 
over hebben voor de drie punten.” 
AZ won de wedstrijd in Eindhoven 
met 4-0. Mitroglou werd voor de 
overtreding niet bestraft. 
(BRON: WWW.TELEGRAAF.NL, 29-10-2019) 

Zonder gevoel
Sharon Osbourne voelt haar mond 
nauwelijks sinds haar facelift. Dat 
vertelt de 67-jarige echtgenote van 
voormalig Black Sabbath-zanger 
Ozzy Osbourne in The Kelly Clarks-
on Show. In de talkshow blikte Os-
bourne terug op haar opknapbeurt 
afgelopen zomer. “Ze moesten mijn 
hele mond opentrekken en de hele 
week na de ingreep voelde ik mijn 
mond niet meer. Om heel eerlijk te 
zijn, voel ik mijn mond nog steeds 
amper.” Niet alleen haar mond 
heeft een metamorfose ondergaan. 
“Ik heb ook mijn nek en wangen 
laten doen. De arts heeft er een 
soort elastieken band ingezet en de 
rest flink gelift. Daardoor ziet alles 
er een stuk frisser uit. De operatie 
is prima gegaan, ik heb alleen nog 
last van wat pijn hier en daar. Met 
name onder mijn kin, maar daar 
moet je niet over zeuren als je zo’n 
ingreep ondergaat.”
(BRON: WWW.RTLNIEUWS.NL, 23-10-2019) 

Sharon Osbourne. 
FOTO: WIKIMEDIA cOMMONS/EVA RINALDI

Bederfelijk
Sporters verzorgen hun gebit vaak 
beter dan de gemiddelde burger. 
Desondanks hebben zij vaker last 
van tandbederf. Dat stellen Britse 
onderzoekers. Zij ondervroegen 352 
elite-atleten naar hun mondver-
zorgings- en voedingsgewoonten. 
Daaruit bleek dat 94% van de atle-
ten twee keer per dag zijn of haar 
tanden poetst en 40% de afgelopen 
zes maanden op controle ging bij de 
tandarts. 28% van de respondenten 
zegt te veel suiker te consumeren en 
80% nuttigt geregeld sportvoeding. 
Meer dan 49% van de sporters bleek 
aan tandbederf te lijden. Een van de 
verklaringen zou de consumptie van 
sportvoeding en sportdrank zijn, die 
veel suiker en zuren bevatten. 
(BRON: WWW.VRT.BE, 16-10-2019)

Nieuwsflits
Het beschrijven en toepassen van 
porseleinen facings is zeer schaars in 
de tandartsliteratuur. Ceramic veneers: 
20 Recipes for Success is een klinisch 
handboek, speciaal gericht op het 
toepassen van porseleinen facings. 
Twintig technieken worden stap voor 
stap uitgelegd met prachtige illustra-
ties en het boek biedt ook toegang tot 
digitale klinische video’s. De manier 
waarop de technieken worden be-
schreven en gedemonstreerd, maakt 
dit boek toegankelijk en praktisch 
voor tandartsen die zich willen ver-
diepen in facings. Met dit boek kun-

BOEK 
VAN DE
MAAND

Leerzaam handboek bij  
het plaatsen van facings

Ceramic veneers:  
20 Recipes for Success

nen tandartsen indrukwekkende 
resultaten boeken in elke klinische 
situatie. 

Shanné Francisca, Boekverkoper 
tandheelkunde bij Geneeskunde-
boek.nl

Koubi, Stefen | ISBN: 9782366150551 | 
Hardcover | 696 pagina’s | Engels  

U kunt dit boek gemakkelijk bestellen via  
Geneeskundeboek.nl. Door de actiecode 
DT2019-11 te gebruiken ontvangt u 5% extra 
korting boven op de actuele actieprijs.

Prijs: € 249,00

http://www.ad.nl
http://www.telegraaf.nl
http://www.rtlnieuws.nl
http://www.vrt.be
http://geneeskundeboek.nl


Word nu lid!

Programma 2019/2020

Word nu lid en ontvang een compleet nascholingspakket
voor € 1.220,-, bestaande uit:

Keuze uit 3 van de 6 themadagen
6 nascholingstijdschriften
6 kennistoetsen
2 uur nascholing via webtv/e-learning
Totaal 35 KRT-punten per jaar

Ook mogelijk
Abonnement op nascholingstijdschrift (€ 275,- per jaar)
Bezoeken afzonderlijke themadag (€ 470,- per themadag)

Schrijf u in via www.qualitypractice.nl!

Ga naar www.qualitypractice.nl

Mens, mond en microbioom

Moderator: Bastiaan Krom

Zaterdag 5 oktober 2019 (ACTA, Amsterdam)

Droge mond en speeksel

Moderatoren: Marja Laine en Floris Bikker

Zaterdag 18 januari 2020 (ACTA, Amsterdam)

Zaterdag 8 februari 2020 (Apeldoorn)

Een gaatje: eerste begin tot minimaal 

invasieve behandeling 

Moderator: Catherine Volgenant

Zaterdag 7 maart 2020 (ACTA, Amsterdam) 

Zaterdag 28 maart 2020 (Den Bosch)

Bijzondere patiëntengroepen 

Moderator: Marjolijn Oomens

Zaterdag 18 april 2020 (Breukelen)

(Genees)middelengebruik

Moderator: Renée Helmers (MKA-chirurg)

Zaterdag 23 mei 2020 (Breukelen)

Parodontologie: richtlijn, classifi catie systeem 

en peri-implantitis opnieuw bekeken

Moderatoren: Monique Danser en Martijn Rosema

Zaterdag 20 juni 2020 (ACTA, Amsterdam)

Zaterdag 27 juni 2020 (ACTA, Amsterdam)
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