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De meeste mensen zijn op zoek 
naar geluk in het leven. Tandart-
sen en mondhygiënisten vormen 
daarop geen uitzondering. Heb-
ben zij een ‘gelukkig’ vak? Volgens 
geluksinspirator Thijs Lindhout 
kan dat haast niet anders, want 
zij maken voortdurend verbinding 
met mensen. En dat geeft over 
het algemeen voldoening. In een 
interview met Dental Tribune gaat 
hij uitgebreid in op geluk, succes, 
geld en ambitie.

Lees verder op pagina 12-14 

Tandarts Hans Prakken wist 
de 6-jarige patiënt Rob van de 
narcose af te houden door ver-
trouwen te winnen en goede 
gesprekken te voeren met hem 
en zijn moeder. In een klinisch 
artikel licht hij zijn werkwijze 
en motieven toe. De tandarts 
moet in zijn rol van regisseur 
de zorg rondom de patiënt 
vormgeven.
Lees verder op pagina 16-17 

Op zoek naar geluk Onder narcose  
of via goede 
gesprekken?

Richtlijn rond 
testen en inzet 
(mond)zorgmede-
werkers aangepast
BILTHOVEN Het RIVM heeft de 
richtlijn rond het testbeleid en de 
inzet van zorgmedewerkers bui-
ten het ziekenhuis aangepast. Dat 
brengt voor de mondzorg een aan-
scherping van de regels voor de in-
zetbaarheid van medewerkers mee.

De richtlijn noemt vier situaties 
waarin mondzorgmedewerkers 
dienen thuis te blijven:
• na terugkeer uit een risicoge-

bied/-land met code oranje of 
rood;

• bij een positief geteste huisgenoot;
• bij een positief getest nauw 

contact;
• bij een huisgenoot met lucht-

wegklachten en koorts en/of 
benauwdheid.

In de eerste drie gevallen moe-
ten zorgmedewerkers tien dagen 
quarantaine in acht nemen. De 
quarantaineperiode blijft gelden 
wanneer tijdens de tien dagen een 
coronatest wordt uitgevoerd met 
een negatieve uitslag. In het geval 
van een huisgenoot met luchtweg-
klachten en koorts en/of benauwd-
heid dient de zorgmedewerker 

Tandarts-endodontoloog Fenneke Dommering: 

“Algemeen practici 
moeten opties kennen 
voor hun patiënten”
Pagina 6-8
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Column 
Reinier van de Vrie

Spinnenweb 
van leugens
Patiënten liegen tegen tandartsen. Zo 
heeft wetenschappelijk onderzoek aan
getoond, blijkens een bericht in de vorige 
Dental Tribune. Uit eigen waarneming 
kent u de smoesjes van uw patiënten 
over hun mondhygiëne natuurlijk al 
lang. Schaamte, angst en zelfbeeld  
houden de waarheid soms op afstand.
Liegen, liegen… het klinkt zo heftig. 
Hoort het niet gewoon een beetje bij hoe 
we ons sociaal proberen te handhaven? 
De waarheid spreken is soms ongemak
kelijk of komt gewoon even niet uit. Een 
paar jaar geleden was ik aangekomen 
op een Grieks eiland bagage aan het 
verzamelen toen mijn oog in een flits 
viel op een bekend gezicht, laat ik 
hem Pieter noemen. Hij was net te ver 
weg om direct hallo te zeggen en een 
praatje aan te knopen. Achter een paar 
ruggen was hij ook al verdwenen. Door 
bagage, familie en het vervolg van de 
reis kwam het ook niet zo uit. U herkent 
zo’n situatie vast. Ik voelde me wel wat 
ongemakkelijk omdat we vaak genoeg 
gezellig een biertje hebben gedronken. 
Het kon haast niet anders of hij had 
mij ook gezien… Waarom sprak hij me 
dan niet aan? So far so good, totdat ik 
een paar dagen later mijn naam hoorde 
noemen, toevallig door een gemeen
schappelijke kennis. Dan maak je dus 
een gezellige babbel. Of ik Pieter ook 
had gezien, want die loopt ook op het 
eiland rond. Wat moest ik nou? Hadden 
ze het over mij gehad? Ja zeggen, 
betekende dat ik moest uitleggen dat ik 
Pieter wel had gezien, maar hem niet 
had aangesproken. Dus ik koos voor een 
laf “nee” en begon gauw over een ander 
onderwerp. Voordat je het weet kom je 
in een spinnenweb van leugens terecht. 
Maar hoe vaak liegt u tegen uw patiën
ten of verzwijgt u iets wat u eigenlijk 
wel had moeten zeggen? Natuurlijk, u 
bent integer en hebt het beste met uw 
patiënten voor. Dus waarom zou u niet 
de waarheid spreken? Omdat het soms 
gewoon gemakkelijker is en minder tijd 
kost. Als u wijst op een betere mond
hygiëne, moet u het gesprek aan. Over 
roken beginnen als je een kwade kop kan 
verwachten is ook niet aantrekkelijk. 
Hoe eerlijk bent u zelf eigenlijk over 
rook, eet en drinkgedrag?
De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat 
niet alles in deze column op waarheid 
berust.

Reinier van de Vrie is freelance tand
heelkundig journalist en tekstschrijver 
en hoofdredacteur van Dental Tribune 
Nederland. Contact:  r.vandevrie@ 
congrescommunicatie.com. 
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43 RESPONDENTEN

Het is een stap in de goede richting als  
beroepsverenigingen KNMT en ANT samengaan.

16%
ONEENS

84% 
EENS

©HAAGSBLAUW

De Stemming
In mei kondigden beroepsverenigingen KNMT en ANT aan dat ze de mo-
gelijkheid verkennen om de belangen van tandartsen en tandarts-specia-
listen als collectief te verenigen en behartigen. In juli hebben de besturen 
van de beroepsverenigingen een intentieverklaring ondertekend om het 
voornemen om beide verenigingen te fuseren te bekrachtigen. Het me-
rendeel van de stemmers in onze maandelijkse poll vindt dit een goede 
ontwikkeling. Dental Tribune vroeg de Nederlandse Wetenschappelijke 
Vereniging van Tandartsen (NWVT) om haar standpunt. 

De NWVT ziet een samengaan van 
de beroepsorganisaties ANT en 
KNMT als een positieve ontwikke-

ling. Beide organisaties vertegen-
woordigen de tandartsen naar over-
heid, verzekeraars en andere 

organisaties. Het is juist voor een 
belangenvereniging van de tandart-
sen, orthodontisten en kaakchirur-
gen belangrijk dat er naar overheid  
en toezichthoudende instanties met 
één stem wordt gesproken. Unifor-
miteit door de fusie versterkt de 
positie van deze mondzorgprofessi-
onals en biedt transparantie in een 
snel veranderende maatschappij.
Momenteel zijn de verschillen tus-
sen beide organisaties klein en zijn 
ze te onduidelijk om de ‘buitenwe-
reld’ te kunnen aangeven waarom 
twee organisaties de beroepsgroep 
vertegenwoordigen. Hierdoor kan 
negatieve beeldvorming ontstaan.
Kortom: één beroepsorganisatie 
die de belangen van de tandartsen, 
orthodontisten en kaakchirurgen 
vertegenwoordigt, is een positieve 
ontwikkeling. Binnen de organisa-
tie zelf zal ruim discussie kunnen 
plaatsvinden over de te volgen rich-
ting.
Ook voor de tandarts algemeen 
practicus – NWVT – is hiermee de 
toekomst helder:  de maatschap-
pelijke belangen worden verte-
genwoordigd door één gefuseerde 
beroepsorganisatie, de wetenschap-
pelijke ontwikkelingen en bij- en 
nascholing vallen onder de verant-
woordelijkheid van de wetenschap-
pelijke verenigingen. 

Flinke toename 
bezoekers alles-
overhetgebit.nl
UTRECHT De afgelopen maanden 
wisten steeds meer bezoekers de 
voorlichtingswebsite van de KNMT, 
allesoverhetgebit.nl, te vinden. In 
het eerste halfjaar van 2020 kreeg 
de website net zoveel bezoekers 
als in heel 2019. De ruim 780.000 
bezoekers hebben bijna 1,5 miljoen 
pagina’s bekeken om antwoorden 
te vinden op hun vragen over 
mondzorg.

De laatste maanden werd vooral 
gezocht op ‘corona’. Ook naar ‘kie-
spijn’, ‘bleken’ en ‘spoed’ werd veel-
vuldig gezocht. De KNMT wil met 
de website het publiek voorzien 
van betrouwbare tandheelkundige 
informatie en wil daarnaast het 
belang van goede mondzorg uitdra-
gen. Op de website kunnen bezoe-
kers niet alleen terecht met vragen 
over mondzorg, maar krijgen ze ook 
voorlichting over het gezond hou-
den van de mond en wat te doen 
bij klachten. De website geeft daar-
naast informatie over de kosten, de 
tandarts en de inhoud van behan-
delingen.

(bron: KNMT) 

thuis te blijven tot de uitslag van 
de test bekend is.

Op deze aanwijzing geldt één uit-
zondering: wanneer de continuïteit 
van zorg in gevaar komt. In dat ge-
val mag de mondzorgverlener die 
geen klachten heeft doorwerken 
in de praktijk, uiteraard volgens de 
Leidraad Mondzorg Corona.
Wanneer komt die continuïteit van 
zorg in het geding? Voor de beant-
woording daarvan mogen werkge-
vers zelf criteria formuleren, al dan 
niet in overleg met bedrijfsarts, 
medewerkers en GGD. Daarnaast 
moeten praktijkmedewerkers gega-
randeerd krijgen dat ze, indien ge-
wenst, zelf contact met de bedrijfs-
arts en/of GGD kunnen opnemen 
voor onafhankelijk advies.

In de regel krijgen mondzorgver-
leners die in quarantaine moeten, 
doorbetaald door de werkgever. Dit 
omdat de werknemer hiermee ge-
hoor geeft aan een maatregel van de 
overheid. Het doelbewust afreizen 
naar een oranje of rood gecodeerd 
risicogebied kan echter in bepaalde 
omstandigheden onder de risico-
sfeer van de werknemer vallen. Dat 
kan gevolgen hebben voor doorbe-
taling.

(bron: RIVM) 
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1.   Het is zinvol  bij aanvullend onderzoek naar cariësactiviteit ook 
onderzoek naar de bacteriesamenstelling van de mondflora op te 
nemen. 
 a. Juist 
b. Onjuist 

2.  Het routinematig aanbrengen van een fissuurlak op occlusale 
vlakken van pas doorgebroken elementen is een bewezen effectieve 
preventieve ingreep. 
a. Juist
b. Onjuist

De antwoorden vindt u op pagina 22.
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Piramidespel
Ik heb eerder op dit podium uw 
aandacht gevraagd voor de ontwik-
kelingen in de mondzorg en die van 
de opmars van de ketens in het bij-
zonder. Geenzins heb ik de bedoe-
ling om dit podium te misbruiken 
en tegen deze ketens een hetze te 
voeren. Echter het nieuwsbericht 
dat ik op 11 augustus las in Het  
Financieele Dagblad (FD), ‘Overname 
tandartsketen loopt uit op een fias-
co van half miljard’, kan ik niet ne-
geren.* Dit nieuws dient binnen de 
mondzorg breed onder de aandacht 
te worden gebracht.
De problemen die na overname ont-
staan op financieel terrein hebben 
naar mijn idee voor een zeer be-
langrijk deel te maken met de bijna 
absurde prijzen die worden betaald 
bij een overname. Deze ontwikke-
ling lijkt een soort van goldrush te-
weeg te hebben gebracht. Van alle 
kanten is er interesse ontstaan voor 
de mondzorg. Ook van partijen die 
hier absoluut niet hun roots heb-
ben liggen of bij wie geen affiniteit 
met deze markt te bespeuren valt. 

Deze toegenomen belangstelling 
heeft tot gevolg dat de prijzen bij 
overnames alleen maar lijken te 
stijgen. Overnamesommen berei-
ken daarbij het niveau, dat ze niet 
binnen een normale termijn kun-
nen worden terugverdiend. Alleen 
het vergroten van de productiviteit, 
in combinatie met het doorvoeren 
van kostenbesparingen, kan dan 
uitkomst bieden. En dat lukt niet in 
alle gevallen, getuige het voorbeeld 
in het FD.
Wat een kwalijk effect is van dit 
alles, is dat ook de normale over-
dracht van tandarts op tandarts 
langs deze meetlat wordt gelegd. 
Aspirant-kopers wordt te verstaan 
gegeven dat ketens tot zeer forse 
biedingen bereid zijn en stellen in 
een aantal gevallen de keuze: of 
meebieden of afhaken. Ik zou bij de 
begeleiding van de aspirant-koper 
alert zijn en deze afraden om hier-
in mee te gaan. Als investeerder op 
vele terreinen en markten kan je je 
soms een misser permitteren, on-
der het motto you lose one you gain one.  
Voor een tandarts die een praktijk 
overneemt, geldt dat niet en kan 
een misser fataal zijn. Laat derge-

Column                     Richard Mastwijk

lijke biedingen voor wat ze zijn.
Ik ben er wel van overtuigd, dat de 
rek er op enig moment uit is en dat 
de dan overgebleven partijen een 
harde landing gaan maken. Zoals 
het werkt binnen een piramidespel: 
iedereen wordt rijker, net zolang er 
een koper is die nog meer wil beta-
len. Als die kopers er niet meer zijn, 
valt het kaartenhuis ineen. Naar 
mijn idee zou dat het mooiste mo-
ment zijn om weer in te stappen en 
met een normale praktijkvoering te 
kunnen werken.

Richard Mastwijk
van helder

* Het FD meldt dat overname van Curaeos, een 
keten van tandartspraktijken uit Oosterhout en 
een fusie van Dentconnect en Samenwerkende 
Tandartsen, tot dusver een financieel debacle is 
voor eigenaar EQT en pensioenbelegger PGGM, 
dat een minderheidsbelang bezit. Meer dan een 
half miljard aan waarde is volgens het FD in de 
afgelopen twee jaar in rook opgegaan. 

Feiten & cijfers
van de tandartsen  
wil bijdragen aan  
duurzaamheid.90%

Onderzoeksbureau Rebel heeft in opdracht van het programma Duurzame 
Zorg van het ministerie van VWS onlangs een onderzoek uitgevoerd, ge-
richt op de verduurzaming van de eerstelijnszorg. Hieruit blijkt dat bijna 
90% van de tandartsen wil bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.
De tandartsen uit het onderzoek gaven aan dat tandartspraktijken nog de 
nodige winst kunnen halen op het gebied van verduurzaming. Zo werden 
groene stroom en circulair werken genoemd. De financiering om duur-
zaamheid te bekostigen wordt als een beperking gezien. Daarnaast werkt 
volgens de tandartsen de wet- en regelgeving beperkend, evenals het 
feit dat men vaak niet bekend is met de middelen om te verduurzamen. 
133 tandartsen deden mee aan het onderzoek, samen met 301 andere 
zorgverleners uit de eerstelijnszorg. 

• Zo’n 5% van de tandartsen ervaart beschikbare tijd als een zeer be-
perkende factor om te kijken naar verduurzamingsmogelijkheden. 
Deze groep is daarmee beduidend kleiner dan de huisartsen (18%). 

• 32% van de tandartsen ervaart een zeer groot beperkend effect 
door regels en richtlijnen. Tandartsen hebben geen invloed op de 
NEN-normen, die het gebruik van bepaalde hulpmiddelen zoals 
handschoenen bevatten. 

• 17% van de respondenten geeft aan in (zeer) grote mate verduurza-
mingsmaatregelen op het gebied van duurzame energie te hebben 
genomen.

• 47% denkt dat er winst te behalen is op het gebied van verduur-
zaming.

• 48% geeft aan dat er nog veel gedaan kan worden op het gebied 
van circulair werken.

• 22% van de respondenten is van plan in de toekomst maatregelen 
toe te passen op het gebied van circulair werken.

Bron: KNMT.nl 

NZa geeft tips over communicatie 
zorg in coronatijd
UTRECHT Hoe communiceer ik met 
mijn patiënten over de reguliere 
zorg in coronatijd? Die vraag heeft 
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
verwerkt in twee documenten:  de 
informatiekaart Samen starten we 
de gewone zorg op: hoe informeer 
ik mijn patiënten? en de NZa-Spe-
cial Communicatie met patiënten in 
coronatijd. De zorgautoriteit geeft 
erin tips en voorbeelden. 

Voor het opstarten van de reguliere 
zorg hebben zorgaanbieders allerlei 
vormen van communicatie ontwik-
keld en tot uitvoer gebracht. De NZa 
heeft enkele sprekende voorbeelden 
hiervan verzameld. De voorbeelden 
zijn door het RIVM geanalyseerd 
aan de hand van het Kader Preven-
tiegedrag covid-19. Het resultaat is 

vervolgens omgezet in de NZa-Spe-
cial ‘Communicatie met patiënten 
in coronatijd’.
In deze special worden voorbeelden 
van zorgaanbieders uit verschillen-
de sectoren gedeeld, ter inspiratie en 
om concrete handvatten te bieden 
om de communicatie met patiën-
ten te verbeteren of uit te breiden. 
De special is tot stand gekomen in 
samenwerking met de Patiëntenfe-
deratie Nederland, het RIVM en het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS). 
Daarnaast maakte de NZa een in-
formatiekaart, waarin in het kort 
tips worden gegeven over commu-
nicatie met patiënten, zoals: schep 
reële verwachtingen, wees sensitief 
voor angsten en communiceer over 
de veiligheid. (bron: NZa) 

https://knmt.nl/sites/default/files/definitieve_rapportage_verduurzaming_eerstelijnszorg_mei.pdf
https://magazines.nza.nl/nza-specials/2020/06/index
https://magazines.nza.nl/nza-specials/2020/06/index
https://magazines.nza.nl/nza-specials/2020/06/index
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ÉÉN TANDPASTA VOOR
GEVOELIGE TANDEN &

TANDVLEESPROBLEMEN

Klinisch bewezen verlichting voor gevoelige tanden & verbetert tandvlees conditie.

63%
minder
gevoeligheid1,4

Aanhoudende
verbetering 2

40%
verbetering in de conditie
van het tandvlees3,5

*Online studie en test uitgevoerd door Nielsen/treetz op een totaal van 5.000 consumenten in Nederland eind 2019 - poynetherlands.com. 
1Procentuele verbetering in Schiff-score in vergelijking met tandpasta met alleen fluoride na 8 weken, testtandpasta met 0,454%  
w/w stannofluoride in vergelijking met controletandpasta met alleen fluoride. Het verschil voor tactiele drempel voor testtandpasta  
in vergelijking met tandpasta met alleen fluoride bedroeg 7,5 g na 4 weken en 27,2 g na 8 weken. 2 In afname van de gevoeligheid
gedurende 24 weken. Onderzoek uitgevoerd met tandpasta met 0,454% w/w stannofluoride; Schiff-score gemeten en DHEQ-vragenlijst 
beoordeeld. GSK data on file 204930. April 2017. 3Procentuele verbetering in bloedingsindex na 24 weken, testtandpasta met 0,454% w/w 
stannofluoride in vergelijking met controletandpasta met alleen fluoride. Het onderzoek toonde ook een verbetering van 19% in aangepaste 
gingiva-index met de testtandpasta in vergelijking met de controletandpasta in week 24. Deze meetwaarden wijzen beide op een verbetering 
in de conditie van het tandvlees. Referenties: 4Parkinson CR et al. Am J Dent 2015; 28:190–196. 5RH01515. Clinical study report, GSK data on 
file. Handelsmerken zijn het eigendom van of in licentie gegeven aan de groep van bedrijven van GSK. CHNL/CHSENO/0002/20
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Mondzorg-
advies  
WHO geldt 
niet voor  
Nederland
De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) roept op om niet-essentië-
le tandartsbezoeken uit te stellen 
in landen waar voorlopig zonder 
strikte leidraad wordt gewerkt. In 
Nederland werd echter in april al 
een coronaleidraad opgesteld en 
geldt het advies van de WHO niet.

“De WHO adviseert om niet-essen-
tiële mondzorg uit te stellen totdat 
de verspreiding van covid-19 vol-
doende is afgenomen,” zo luidt het 
advies. Hetzelfde geldt voor estheti-
sche ingrepen. 
Het advies is uitgebracht nadat de 
(niet-essentiële) mondzorg in veel 
landen wordt hervat, zonder dat er 
met een geschikte leidraad wordt 
gewerkt. Dit brengt immers geva-
ren met zich mee. Zo lopen vooral 
tandartsen het risico om besmet te 
worden door een patiënt. “Tand-
artsen werken erg dicht bij het 
gezicht van patiënten,” verklaart 
de WHO. “De procedures omvatten 
face-to-face-communicatie en fre-
quente blootstelling aan speeksel, 
bloed en andere lichaamsvloeistof-
fen. Daardoor hebben ze een grotere 
kans om besmet te raken met co-
vid-19.”

Commissie Leidraad Corona
Het advies is echter niet van toepas-
sing op de Nederlandse mondzorg, 
aangezien de Commissie Leidraad 
Corona samen met het RIVM een 
leidraad heeft opgesteld om op een 
verantwoorde manier reguliere 
mondzorg te kunnen verlenen. “De 
oproep van de WHO om een der-
gelijke leidraad te ontwikkelen en 
totdien de niet-essentiële mond-
zorg af te schalen, toont aan dat de 
mondzorgsector in Nederland snel 
en effectief heeft gehandeld zodat 
patiënten niet onnodig lang van 
mondzorg verstoken zijn gebleven,” 
zo stelt beroepsvereniging KNMT 
op haar website.
Daarnaast wordt de mondzorg in 
Nederland volgens beroepsvereni-
gingen KNMT en ANT zorgvuldig 
gemonitord: het reproductiegetal 
is in Nederland niet gestegen in 
de weken nadat de mondzorg weer 
reguliere behandelingen is gaan 
uitvoeren. 
(bronnen: AD, KNMT, ANT) 

Klachten bij gezinsleden verduidelijkt in Leidraad 4.01

in de tandartspraktijk. Patiënten uit 
groep A kunnen op reguliere wijze 
worden behandeld.
De omschrijving van patiënten in 
groep B leverde in de eerdere Lei-

draad Mondzorg Corona 4.0 verwar-
ring op. Het was voor mondzorgver-
leners niet altijd helder of patiënten 
of patiënten met gezinsleden die 
bijvoorbeeld hoesten, onder deze 
groep vallen. Daarom is deze in de 
nieuwe versie 4.01, die op 3 augus-
tus werd gepubliceerd, aangepast. 
Onder patiëntengroep B vallen 
voortaan:
• personen met (de afgelopen  

24 uur) symptomen passend 

bij covid-19 of gezinsleden (alle 
huishoudcontacten) met koorts 
of benauwdheidsklachten

• personen met bewezen covid-19 
of personen in thuisisolatie 

• gezinsleden (huishoudcontac-
ten) van personen met bewezen 
covid-19

• personen met een verhoogde 
kans op infectie

(bron: KNMT) 

In de Leidraad Mondzorg Corona 
wordt onderscheid gemaakt tussen 
patiëntengroep A (personen zonder 
symptomen passend bij covid-19 
en personen met bewezen covid-19 
die nadien ten minste 2 weken 
klachtenvrij zijn) en patiëntengroep 
B. Personen in de laatste groep moe-
ten worden behandeld volgens de 
werkinstructie Spoedzorg covid-19 

UTRECHT Vanwege verwarring onder mondzorgverleners over welke pa-
tiënten behandeld moeten worden volgens de werkinstructie Spoedzorg 
covid-19 in de tandartspraktijk, en welke patiënten op reguliere wijze 
behandeld kunnen worden bij klachten bij gezinsleden die passen bij co-
vid-19, is de Leidraad Mondzorg Corona aangepast. In de nieuwe versie 
4.01 is de omschrijving verduidelijkt.
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TEKST: IMELDA VAN DE WARDT

Waar apicale microchirurgie vroeger veelal gezien werd als laatste redmid-
del, heeft het zich inmiddels ontpopt tot voorspelbare behandeloptie met 
een goede prognose. Welke ontwikkelingen lagen daaraan ten grondslag? 
In welke gevallen is apicale microchirurgie een geschikte behandeloptie? 
En welke risico’s brengt deze behandelmethode met zich mee? Tand-
arts-endodontoloog en universitair docent bij ACTA Fenneke Dommering 
schreef een AccreDidact-nascholingsprogramma over apicale microchirur-
gie voor tandartsen, een onderwerp waar elke algemeen practicus volgens 
haar van op de hoogte moet zijn. Dental Tribune ging met haar in gesprek.

Waar komt uw belangstelling 
voor endodontologie vandaan?
Toen ik afstudeerde wilde ik me in 
eerste instantie helemaal niet dif-
ferentiëren. Die behoefte ontstond 
pas nadat ik een paar jaar werk-
zaam was geweest als algemeen 
practicus. Ik dacht: ‘dit ga ik niet tot 
mijn pensioen leuk vinden’. De en-
dodontologie vond ik het meest fas-
cinerende aspect binnen de tand-
heelkunde. Het heeft iets magisch, 
aangezien je voor een aanzienlijk 
deel werkt in een gebied dat je niet 
direct kunt zien.

Naast uw werkzaamheden 
als tandarts-endodontoloog 
bent u als universitair docent 
verantwoordelijk voor het on-
derwijs in de apicale chirurgie 
bij ACTA. Hoe is die bal gaan 
rollen?
Ik werd destijds gevraagd door 
oud-hoogleraar Cariologie en En-
dodontologie bij ACTA em. prof. dr. 
Paul Wesselink. Waarom niet, dacht 
ik. Werken in het onderwijs is voor 
mij ook de ultieme manier om bij 
te blijven. Apicale microchirurgie is 

slechts een klein stukje van ons vak 
en onderwijs maakt het voor mij 
makkelijker om op niveau te blijven.

Welke ontwikkelingen hebben 
zich voorgedaan binnen de 
apicale microchirurgie? 
Vroeger was apicale microchirurgie 
een laatste redmiddel om tandbe-
houd te bewerkstelligen. Het was 
eigenlijk een soort stervensbe-
geleiding: je weet dat het weinig 
kans heeft, maar misschien redden 
we het nog even. Ook nu is apicale 
microchirurgie een van de laatste 
stappen die je zet, maar het kan wel 
een gerichte stap zijn met een goe-
de slagingskans. De behandeling 
is namelijk veel voorspelbaarder 
geworden. De introductie van de 

Tandarts-endodontoloog Fenneke Dommering over apicale microchirurgie

“Algemeen practici moeten opties  
kennen voor hun patiënten”

behandelmicroscoop heeft hier een 
grote rol in gespeeld, maar ook bio-
compatibele retrograde vulmateri-
alen en de komst van de CBCT-scan 
hebben een positieve invloed gehad 
op de ontwikkeling van de apicale 
chirurgie. Er is in de afgelopen jaren 
dus veel gebeurd binnen dit vakge-
bied. Desondanks denk ik dat veel 
tandartsen niet weten hoe groot de 
kans op succes na apicale microchi-
rurgie tegenwoordig is. 

In welke gevallen is apicale 
microchirurgie een geschikte 
behandeloptie?
Wanneer een endodontische be-
handeling niet heeft geleid tot ge-
nezing van het probleem. Al zijn er 
in dat geval ook andere behandelop-
ties denkbaar, zoals een herbehan-
deling of extractie. Het één is niet 
per definitie beter dan het ander. 
Om de juiste keuze te maken, spe-
len diverse factoren een rol. Denk 
bijvoorbeeld aan de geschiedenis 
van een patiënt en eventuele toe-
gebrachte schade tijdens de initiële 
behandeling. In sommige gevallen 
kun je een behandeling niet op-
nieuw uitvoeren en is chirurgie een 
betere optie. Maar ook het financië-
le aspect kan een rol spelen. 

Wat zijn mogelijke oorzaken 
van het niet-genezen van een 
ontstekingsreactie na een 
initiële behandeling?
Dat kan voorkomen als de behande-
ling niet naar behoren is uitgevoerd, 
maar ook als er na het uitvoeren 
van de behandeling een probleem 
is opgetreden. Denk bijvoorbeeld 
aan het ontstaan van tandbederf of 
een lekkende vulling. Er zijn veel re-
denen waarom het oorspronkelijke 
probleem blijft bestaan of opnieuw 
ontstaat. 100% kans op genezing be-
staat niet en er zijn altijd casussen 
waarbij je niet precies weet waarom 
het niet lukt. 

In een interview met Den-
tal Tribune stelde tandarts- 
endodontoloog Marga Ree: 
“Als tandartsen de complexi-
teit van een initiële behande-
ling beter konden inschatten, 
zouden er veel minder her-
behandelingen nodig zijn.” 
Bent u het hiermee eens?
Daar heeft ze gelijk in. Wanneer 
een behandeling complex is en je je 
daarvan bewust bent, kun je tijdig 
beslissen hoe je daarmee omgaat; 
kies je ervoor om niet aan de behan-
deling te beginnen of bereid je je-
zelf beter voor? Ik denk dat het heel 
belangrijk is om de moeilijkheids-
graad voorafgaand aan de behan-
deling te scoren. We doen dat veel 
in het onderwijs, maar ook in de 
praktijk is het goed als tandartsen 

dat blijven doen. Het helpt immers 
om eventuele valkuilen te zien die 
je anders misschien niet opmerkt.

Zou een endodontische  
behandeling vaker op voor-
hand al doorverwezen moeten 
worden naar de tandarts- 
endodontoloog?
Ik vind het te kort door de bocht om 
te zeggen dat dat zou moeten, maar 
als ik zie welke problemen soms 
ontstaan, ben ik wel bang dat het zo 
is. Soms beginnen tandartsen toch 
aan behandelingen die ze vooraf 
niet goed hebben ingeschat of gaat 
er tijdens de behandeling iets mis. 
Dat zou je allemaal willen voorko-
men. Soms blijkt iets moeilijk gaan-
deweg. Ik heb overigens veel respect 
voor algemeen practici die op veel 
gebieden een goed niveau proberen 
te halen. 

Welke problemen constateert 
u binnen het onderwijs?
Helaas is er een groot niveauver-
schil tussen de net-afgestudeerde 
tandarts en de tandarts met er-
varing. Een groot probleem is het 
tekort aan patiënten in het onder-
wijs. De nadruk ligt tegenwoordig 
veel meer op wetenschap en minder 

op klinische training. Er is niks mis 
met wetenschappelijk onderwijs; ik 
denk dat de studenten van nu the-
oretisch veel beter onderlegd zijn. 
Maar ik vind het wel zorgelijk dat 
de klinische training heel beperkt 
is. Uiteindelijk leren ze het wel in 
de praktijk, maar eigenlijk vind ik 
dat niet kunnen tegenover de pati-
ent. Persoonlijk hoop ik natuurlijk 
dat we binnenkort meer aandacht 
kunnen besteden aan de indicaties 
en mogelijkheden van de apicale 
microchirurgie. Het is ook belang-
rijk dat deze informatie bij studen-
ten terechtkomt. 

Wat moet de algemeen  
practicus weten over apicale 
microchirurgie?
Het is belangrijk dat algemeen 
practici op de hoogte zijn van de 
indicatiestelling voor de behande-
ling. Dat is ook de insteek van het 
nascholingsprogramma. dat ik heb 
geschreven voor AccreDidact (zie 
ook het fragment op pagina 9-10). 
Soms worden patiënten doorverwe-
zen, terwijl dat niet kan. En soms 
blijkt dat chirurgie een goede uit-
komst is, terwijl daar niet meteen 

Lees verder op pagina 8 

Fenneke Dommering studeerde in 1993 af als tandarts aan ACTA. In 
1999 voltooide zij aldaar de driejarige masteropleiding Endodonto-
logie. Sindsdien is ze werkzaam als tandarts-endodontoloog in haar 
verwijspraktijk in Amsterdam en is ze als universitair docent ver-
bonden aan ACTA waar ze verantwoordelijk is voor het onderwijs in 
de apicale chirurgie aan tandarts-endodontologen in opleiding. Ook 
is Dommering docent bij het keuze-onderwijs endodontologie aan 
master-3-studenten, houdt ze zich bezig met het bij- en nascholen 
van tandartsen en is ze medeauteur van het leerboek Endodontologie.

Apicale 
microchirurgie is 
een voorspelbare 

behandeloptie

Er is een tekort aan 
patiënten in het 

onderwijs

Fenneke Dommering.
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ADVERTENTIE

aan werd gedacht. Algemeen prac-
tici moeten weten welke opties ze 
patiënten kunnen bieden. Ook denk 
ik dat veel tandartsen niet precies 
weten wat er veranderd is op het 
gebied van apicale microchirurgie 
en hoe de behandeling de laatste 
jaren wordt uitgevoerd. Het is van 
belang dat tandartsen deze behan-
delmethode als waardevolle optie 
beschouwen en op de hoogte zijn 
van de voor- en nadelen. 

Wat zijn valkuilen binnen de 
apicale microchirurgie?
Soms kan de bereikbaarheid tegen-
vallen en kun je het niet goed zien. 
Maar dat is ook iets wat je op een 
gegeven moment leert als je het 
vaker doet. Dat neem je weer mee 
in je behandelplan en kans van 
slagen. Je moet je goed voorberei-
den en een juiste indicatiestelling 
is daarbij van belang. Is dit echt de 
beste behandelmethode voor deze 
patiënt? Als je chirurgie gaat doen, 
maar de kroon valt er vervolgens af 

omdat deze helemaal niet goed zat, 
had je misschien beter voor een her-
behandeling kunnen kiezen. Het is 
belangrijk om de patiënt goed voor 
te bereiden en uit te leggen wat mo-
gelijke gevolgen zijn. Kortom, wan-
neer je goed voorbereid bent en met 
de patiënt bespreekt wat mogelijke 
voor- en nadelen zijn, heb je niet 
heel veel valkuilen. 

Welke rol speelt de algemeen 
practicus in dit voortraject? 
Een goede algemeen practicus is de 

centrale figuur en kent (de mond 
van) een patiënt het best. De al-
gemeen practicus maakt de eerste 
inschatting of een specifieke be-
handeling wel of niet gewenst is en 
kan verschillende behandelopties 
bieden. Uiteindelijk is hij of zij ook 
degene die de zorg na een behande-
ling op zich neemt.

Welke risico’s brengt micro-
chirurgie met zich mee?
Niet veel. Het is geen heel akelige 
ingreep, als ik mijn patiënten mag 

geloven. Ik heb maar zelden iemand 
in de stoel gehad die het heel verve-
lend vond. De nabezwaren beperken 
zich meestal tot zwellingen. Het 
grootste risico is toch dat het niet 
brengt wat je ervan hoopt: dat het 
niet slaagt of dat je er niet goed bij 
kan. We krijgen toch veel verwijzin-
gen met complexe problemen en in 
dat kader is het belangrijk om met 
de patiënt te bespreken dat er een 
risico is dat het niet slaagt.

Wat verwacht u voor de toe-
komst van de tandheelkunde?
Ik denk dat we in de toekomst veel 
meer kunnen verwachten van pre-
ventie. Daar ligt de gezondheids-
winst. Ondanks dat het behandel-
technisch en voor mijn vakgebied 
niet heel interessant is – wij varen 
immers bij mensen met problemen 
– vind ik het wel heel belangrijk. Ik 
denk dat mensen nog te vaak naar 
de tandarts gaan om problemen 
te laten behandelen en niet om te 
horen hoe bepaalde problemen te 
voorkomen zijn. Ook willen veel 
patiënten alleen naar de mondhy-
giënist voor gebitsreiniging. Maar 
zijn of haar instructies over hoe je 
dat zelf moet doen, zijn uiteindelijk 
veel belangrijker. Het zou goed zijn 
als preventie beter betaald zou wor-
den. Het is financieel heel moeilijk 
als tandarts om daar veel tijd in te 
stoppen, want het levert verhou-
dingsgewijs weinig op. Dat is een 
heel foute prikkel. Preventie kan er 
uiteindelijk misschien wel voor zor-
gen dat ook endodontische behan-
delingen minder vaak nodig zijn. 

 Vervolg van pagina 6

Tandartsbezoek  
bijna gehalveerd 
in tweede  
kwartaal 2020
DEN HAAG Het tandartsbezoek is in 
april, mei en juni van dit jaar met 
bijna 50% gedaald, blijkt uit de kwar-
taalcijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). De coron-
acrisis lijkt hiervoor verantwoorde-
lijk. Het CBS publiceert in 2020 voor 
het eerst elk kwartaal uit de regu-
liere Gezondheidsenquête. Dit om 
het effect van de coronacrisis op de 
ontwikkelingen van de gezondheid, 
het zorggebruik en de leefstijl van 
de Nederlandse bevolking zo goed 
mogelijk in kaart te brengen.

Uit de gegevens van het CBS blijkt 
dat in de periode van 4 weken voor-
afgaand aan het onderzoek, in het 
tweede kwartaal van 2020, 11% van 
de geënquêteerden aangaf de tand-
arts te hebben bezocht. In dezelfde 
periode een jaar eerder was dat aan-
tal 20%. Ook van andere zorgvoor-
zieningen werd minder gebruik 
gemaakt, maar de verschillen bij 
bijvoorbeeld de huisarts en me-
disch specialisten blijken geringer. 
Aan het begin van de coronacrisis 
werden zorgbreed minder gezond-
heids- en zorgdiensten geleverd, 
maar de mondzorg kwam in de eer-
ste weken van het tweede kwartaal 
zelfs bijna geheel tot stilstand. 
Met de Leidraad Mondzorg Coro-
na kon de reguliere mondzorg snel 
herpakt worden, concludeert de 
ANT op haar website. Inmiddels 
schommelt het aantal tandartsbe-
zoeken weer rond de 95% van het te 
vergelijken aantal in 2019.  
(bron: CBS) 
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röntgenfoto toeneemt. Om er zeker 
van te zijn dat het een cyste of een 
granuloom is, is histopathologisch 
onderzoek noodzakelijk.

Als er een verbinding bestaat tussen 
de cyste en het wortelkanaal, spre-
ken we van een pocket cyst. Dit lijkt 
in ongeveer de helft van de gevallen 
zo te zijn. Er is een redelijke kans 
dat een pocket cyst, net als een gra-
nuloom, na (revisie van) een wortel-
kanaalbehandeling verdwijnt. Gaat 
het om een zelfstandige cyste (true 
cyst), dan zal deze pas na periapicale 
chirurgie genezen.

Vreemdlichaamreactie
Lichaamsvreemde, niet-afbreekba-
re materialen, zoals geïnfecteerd 
dentine of doorgeperst vulmateri-
aal, kunnen een chronische ontste-
king onderhouden en de genezing 
van een parodontitis apicalis in de 
weg staan.

Apicaal litteken
Soms wordt het periapicale ont-
stekingsweefsel na een wortel-
kanaalbehandeling niet door bot 
maar door bindweefsel vervangen. 
Dit gebeurt vooral als zowel het 
vestibulaire als het orale corticale 
bot geperforeerd is, waardoor het 
bindweefsel van twee kanten kan 
ingroeien. Op de röntgenopname 
is dan veelal een scherp begrensde 
radiolucentie te zien, die soms op 
enige afstand van de apex ligt. Soms 
is het moeilijk een apicaal litteken 
te onderscheiden van een zwarting 
die door een parodontitis apicalis 
veroorzaakt wordt.

Apicale microchirurgie 
versus orthograde endo-
dontische herbehandeling

Indicaties voor orthograde 
herbehandeling
Als er sprake is van herinfectie van 
het wortelkanaal, heeft het opnieuw 
reinigen en vullen van het wortel-
kanaalstelsel in het algemeen de 
voorkeur. Het gehele wortelkanaal 
is dan immers geïnfecteerd en vol-
ledige reiniging van het wortelka-
naalstelsel biedt de grootste kans 
op genezing. Uiteraard zal daarna 
ook een goed afsluitende coronale 
restauratie gemaakt moeten wor-
den om herinfectie te voorkomen. 
Bij een persisterende infectie heeft 
een orthograde herbehandeling een 
redelijk goede kans van slagen, ze-
ker als er onvolkomenheden bij de 
voorgaande wortelkanaalbehande-
ling lijken te zijn opgetreden. Dit 
moet uiteraard op basis van het 
röntgenbeeld worden beoordeeld. 
We moeten ons daarbij realiseren 
dat een wortelkanaalvulling er op 
de röntgenfoto weliswaar goed uit 
kan zien, terwijl het wortelkanaal-
stelsel onvoldoende gedesinfecteerd 
is. Tevens kan het gebeuren dat een 
wortelkanaal over het hoofd wordt 
gezien, omdat het op de röntgen-
foto niet te zien is. Als het de ver-
wachting is dat de kwaliteit van de 
eerder uitgevoerde wortelkanaal-
behandeling te verbeteren is, dan 
is orthograde herbehandeling de 
eerste optie.
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Parodontitis apicalis bij een 
endodontisch behandeld  
gebitselement

Oorzaken van een  
persisterende apicale laesie
Een apicale radiolucentie kan bij 
een endodontisch behandeld ge-
bitselement verschillende oorzaken 
hebben. In het merendeel van de ge-
vallen is er sprake van een parodon-
titis apicalis die veroorzaakt wordt 
door een infectie. De oorsprong van 
de infectie is niet altijd met zeker-
heid te achterhalen. Er zijn globaal 
zeven oorzaken voor een persiste-
rende apicale laesie. Met behulp 
van de anamnese, het klinisch en 
röntgenologisch onderzoek is door-
gaans te achterhalen wat de meest 
waarschijnlijke oorzaak is en waar 

de eventuele infectie zich bevindt. 
Dit bepaalt of endodontische chi-
rurgie of een andere behandeling 
geïndiceerd is.

Persisterende infectie in het 
wortelkanaal
Een parodontitis apicalis die niet 
geneest, wordt meestal veroorzaakt 
doordat de in het wortelkanaal 
aanwezige infectie niet afdoen-
de bestreden is. Bij het uitvoeren 
van een wortelkanaalbehandeling 
streven we ernaar de hoeveelheid 
bacteriën zo veel mogelijk te redu-
ceren en deze minstens onder het 
kritische niveau te brengen, in de 
wetenschap dat verwijdering van 
alle bacteriën niet mogelijk is. Als 
zich voldoende bacteriën weten te 
handhaven, blijft de ontstekings-
reactie en daarmee de parodontitis 
apicalis voortbestaan. De persis-
terende infectie bevindt zich vaak 
in lastig te bereiken delen van de 
pulpaholte, zoals in de biofilm aan 
de kanaalwand, in ramificaties en 
laterale kanalen, in de isthmus en 
in de apicale delta. Uiteraard kan 
een (gedeeltelijk) onbehandeld ka-
naal ook de oorzaak van een persis-
terende infectie zijn.

Herinfectie van het wortel-
kanaal
Een andere oorzaak van een paro-
dontitis apicalis is een opnieuw op-
getreden infectie van het wortelka-
naal doordat de coronale afsluiting 
van het gebitselement (de vulling of 
kroon) onvoldoende is of ontbreekt. 
Micro-organismen kunnen dan het 
gevulde wortelkanaal opnieuw in-
fecteren en, zodra ze de kanaalvul-
ling gepasseerd zijn, het periapicale 
gebied bereiken.

Persisterende apicale infectie
Micro-organismen kunnen zich 
in het periapicale gebied hand-
haven, meestal verborgen in een 
plaque-achtige massa die zich op 
het worteloppervlak rondom het 
foramen apicale bevindt. Daardoor 
zijn ze onbereikbaar voor het endo-
dontisch instrumentarium en voor 
desinfectiemiddelen waarmee het 
wortelkanaalstelsel wordt gespoeld.

Verticale wortelfractuur
Van sterk verzwakte gebitselemen-
ten kan de wortel overlangs frac-
tureren. Er is dan bijna altijd een 
open verbinding met de mondholte, 
waardoor er een parodontitis apica-

Dit is een fragment uit het  
nascholingsprogramma Api
cale microchirurgie (AccreDidact 
Tandarts, oktober 2020). Auteur:  
F. (Fenneke) Dommering.

Apicale microchirurgie
lis ontstaat die zich na verloop van 
tijd als een radiolucentie rondom 
(een gedeelte van) de wortel mani-
festeert. Een verticale wortelfrac-
tuur is meestal niet vast te stellen 
op een tweedimensionale intraora-
le opname. Een CBCT-opname kan 
dan uitsluitsel geven. Als het wor-
telkanaal gevuld is, is het veelal 
moeilijk om een fractuurlijn te on-
derscheiden, doordat er beam har-
dening optreedt. Indirect kan een 
fractuur dan worden vastgesteld 
door een beter beeld van de botre-
sorptie rondom de wortel ter hoogte 
van de fractuur.

Persisterende apicale cyste
Ongeveer 15% van de periapicale lae-
sies is geen granuloom, maar een 
apicale cyste. Men veronderstelt dat 
uit de grootte van de radiolucentie 
en de aanwezigheid van een radio-
pake lijn rondom de radiolucentie 
is op te maken dat het om een cyste 
gaat. Het is echter onmogelijk om 
de histologische aard van een endo-
dontische laesie alleen door middel 
van een periapicale röntgenfoto of 
een CBCT-opname vast te stellen. 
De kans op een cyste is groter, naar-
mate de omvang van de laesie op de 

Lees verder op pagina 10 

Afbeelding 1a. In element 36 zijn de kanalen niet volledig behandeld.
Afbeelding 1b. Bij endodontische herbehandeling blijkt dat alle kanalen toch over hun volledige lengte toegankelijk zijn.
Afbeelding 2. Lekkage distaal onder de restauratie (element 36) kan leiden tot herinfectie van het behandelde wortelkanaal. Daarom moet de noodkroon zo 
snel mogelijk worden vervangen door een restauratie die goed afsluit.
Afbeelding 3. SEM-opname (400×) van een apex, waarbij het wortelcement rondom het foramen apicale ten gevolge van een periapicale ontsteking geresor-
beerd is (zwarte pijl). Bij een nog sterkere vergroting zijn in deze defecten bacteriën te zien.
Afbeelding 4. Vaak is een wortelfractuur op een tandfoto niet goed te zien. In dit geval gaf een CBCT-opname uitsluitsel. 
FOTO: P.F. VAN DER STELT
Afbeelding 5a-b. Op de tandfoto is er geen afwijking in het periapicale gebied van 11 zichtbaar. Een CBCT-opname laat zien dat er in dit gebied sprake is van 
een radiolucentie. Daarmee is overigens nog niet bekend of het om granulatieweefsel, littekenweefsel of een cyste gaat. 
FOTO’S: P.F. VAN DER STELT
Afbeelding 6. Schematische tekening van een ‘echte’ cyste, waarbij de cysteholte is omsloten door epitheel en een ‘pocketcyste’, waarbij de cysteholte in 
verbinding staat met het wortelkanaal.
Afbeelding 7a. Een periapicale ontsteking bij element 33. Bij het element is apicaal vulmateriaal doorgeperst.
Afbeelding 7b. Na resectie van de apex en verwijdering van het doorgeperste vulmateriaal kan de apicale ontsteking genezen.
Afbeelding 8a. De situatie direct na apicale chirurgie.
Afbeelding 8b. Op de controlefoto, die zes maanden later is genomen, is er sprake van botingroei rondom de apex. Wel is er craniaalwaarts nog een radiolu-
centie te zien. Deze wordt vermoedelijk veroorzaakt door de ingroei van bindweefsel.
Afbeelding 9a. Bij de endodontische herbehandeling van 16 blijkt dat de onbehandelde wortelkanalen in de mesiobuccale wortel te reinigen en te vullen zijn.
Afbeelding 9b. Dit heeft tot genezing van de periapicale ontsteking geleid.
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• Vier geaccrediteerde nascholingspunten (Q-Keurmerk/KRT)
• Alles wat de algemeen practicus moet weten  

over periapicale microchirurgie 
• Indicaties en contra-indicaties van diverse behandelingen

• Rijk aan casuïstiek en beeldmateriaalWord  

abonnee  

of koop dit  

programma!

Contra-indicaties voor  
orthograde herbehandeling
Orthograde herbehandeling heeft 
beperkingen, alleen al vanwege de 
grillige anatomie die het wortelka-
naalstelsel kan vertonen. Als er bij 
de wortelkanaalbehandeling een 
complicatie is opgetreden, kan dat 
bij orthograde herbehandeling tot 
een onzekere prognose leiden. Als 
er bijvoorbeeld een ledge of perfo-
ratie is gecreëerd ter hoogte van een 
wortelkromming, is de kans klein 
dat het originele wortelkanaal nog 
te instrumenteren en te reinigen is.
Ook een diep in het kanaal afgebro-
ken instrument kan de toegang en 
dus het opnieuw reinigen en afslui-
ten belemmeren. Sommige corona-
le restauraties zijn bijna niet zonder 
risico’s te verwijderen, bijvoorbeeld 
als er een wortelstift in het kanaal is 
aangebracht. Als het gebitselement 
bij het verwijderen van de stift on-
verhoopt verder wordt verzwakt of 
beschadigd, dan heeft dat een nega-
tieve invloed op de levensduur van 
het element.
Onderzoeken naar het succes van 
orthograde herbehandeling geven 
nogal uiteenlopende resultaten 
(60-90%). De grote spreiding wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt doordat 
de uitgangssituatie van de geïnvol-
veerde gebitselementen sterk uit-
eenliep.
Als orthograde herbehandeling 
niet tot genezing leidt, is apicale 
chirurgie als een aanvullende be-
handeling een optie. Wanneer het 
bereikbare deel van het kanaalstel-
sel gereinigd is, geeft chirurgie als 
vervolgbehandeling weer een gro-
tere kans op genezing.

Indicaties voor apicale  
chirurgie bij een ogenschijn-
lijk lege artis uitgevoerde 
wortelkanaalbehandeling
Wortelkanalen zijn niet altijd ovaal 
van vorm. Ze kunnen grillig of met 
elkaar verbonden zijn (anastomose) 
of een vernauwing (isthmus) verto-
nen. Ook komen er laterale wortel-
kanalen voor. Op deze locaties zijn 
de aanwezige bacteriën, die zich 
meestal schuilhouden in de biofilm, 
bij een conventionele behandeling 

onbereikbaar voor het endodontisch 
instrumentarium en desinfectantia. 
Daardoor blijft de infectie in stand. 
De infectie is dan slechts te bestrij-
den door middel van periapicale chi-
rurgie. Onderzoekers hebben aange-
toond dat bacteriën en schimmels 
zich ook kunnen nestelen op het 
apicale worteloppervlak, net buiten 
het foramen. Ook deze geïnfecteer-
de gebieden worden bij periapicale 
chirurgie geëlimineerd. Een zoge-
naamde true cyst zal chirurgisch ver-
wijderd moeten worden, omdat deze 
een zelfstandig proces is en dus pas 
na periapicale chirurgie, verdwijnt.

Indicaties voor apicale  
chirurgie bij een niet lege  
artis uitgevoerde wortel-
kanaalbehandeling
Wortelkanalen kunnen gecalcifi-
ceerd zijn en niet meer toegankelijk 
zijn voor endodontisch instrumen-
tarium. Als een wortelkanaal op de 
röntgenfoto niet te zien is, is het 
kanaal met behulp van een opera-
tiemicroscoop, kleine vijlen en een 
dosis geduld vaak wel te vinden en 
toegankelijk te maken. Als er echter 
geen toegang gevonden wordt, kan 
een retrograde apicale afsluiting 
van het wortelkanaal geïndiceerd 
zijn. Ook als een deel van het wor-
telkanaal niet meer toegankelijk is 
door een ledge, afgebroken instru-
ment of een niet te verwijderen 
wortelstift, kan de infectie geïso-
leerd worden door het kanaal met 
een retrograde restauratie af te slui-
ten. Een perforatie kan soms ook 
chirurgisch worden afgesloten, dat 
wil zeggen na het afschuiven van 
de zachte weefsels en verwijderen 
van het bot. Als de perforatie zich in 
het apicale gedeelte van de wortel 
bevindt, kan deze met een apicale 
resectie worden verwijderd.

Behandelresultaten van 
apicale microchirurgie
Zoals eerder gezegd, zijn de kansen 
op genezing van een periapicale 
laesie sinds de introductie van de 
loepbril en de operatiemicroscoop 
alsmede door nieuwe operatie-
technieken, instrumenten en ma-
terialen beduidend toegenomen. 
Dit blijkt uit onderzoek waarbij de 
behandelresultaten van apicale mi-

crochirurgie bij grote groepen pati-
enten beoordeeld werden. De kans 
op genezing van een persisterende 
apicale ontsteking is wellicht groter 
bij gebruik van vergrotingsappara-
tuur met bijbehorende verlichting 
dan bij werken met het ongewapen-
de oog. Het gebruik van ultrasone 
retrograde tips leidt tot een signi-
ficant hoger genezingspercentage 
dan het gebruik van een boor. Bio-
keramische retrograde vulmateria-
len blijken een betere genezing te 
geven dan conventionele vulma-
terialen. Hierdoor is endodonti-
sche microchirurgie tegenwoordig 

een behandeloptie met een goede 
prognose. Er is vooralsnog geen 
onderzoek beschikbaar waarbij 
endodontische herbehandelingen 
rechtstreeks worden vergeleken 
met periapicale chirurgie. Om de 
resultaten van beide behandelin-
gen te kunnen vergelijken moet er 
sprake zijn van een gelijkwaardige 
casusselectie. Elementen waar-
bij sprake is van een parodontaal 
defect, hebben een veel kleinere 
kans op genezing. Ook als er (mi-
cro) fracturen in de radix zitten, is 
het slagingspercentage van apicale 
microchirurgie beduidend lager. 

Daarom is het raadzaam, pas na 
het afnemen van de anamnese en 
het bekijken van de resultaten van 
het mond- en röntgenonderzoek de 
keuze te maken voor apicale micro-
chirurgie, voor orthograde endo-
dontische herbehandeling, dan wel 
voor een combinatie van beide.
Als endodontische herbehandeling 
en apicale chirurgie beide geen 
kans van slagen hebben, is uiter-
aard extractie en, indien mogelijk 
en gewenst, vervanging van het 
gebitselement door middel van een 
implantaatgedragen kroon of door 
een brug te overwegen. 
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Afbeelding 10. Het wortelkanaalstelsel raakte bij de endodontische behandeling beschadigd, waardoor het apicale 
deel van de mesiale kanalen niet meer toegankelijk is.
Afbeelding 11a. Een bovenincisief met een fistel. Om verdere verzwakking van het element te voorkomen, zijn de 
kroon en gegoten stiftopbouw in situ gelaten en is er gekozen voor periapicale chirurgie.
Afbeelding 11b. Het te schuine resectievlak is aangepast, het retrograad aangebrachte amalgaam werd verwijderd en 
vervangen door Mineral Triode Aggregate (MTA).
Afbeelding 11c. Het behandelresultaat na zes maanden. De fistel is verdwenen.
Afbeelding 12a. Beginsituatie: een parodontitis apicalis bij element 12.
Afbeelding 12b. Na endodontische herbehandeling, waarbij de zilverstift ongemoeid is gelaten, treedt geen genezing 
op. Vervolgens wordt er besloten tot apicale chirurgie.
Afbeelding 12c. Röntgenfoto direct na apicale chirurgie. De zilverstift is verwijderd en er is een retrograde restauratie 
aangebracht.
Afbeelding 12d. Een half jaar later is de apicale laesie bijna helemaal verdwenen.
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Thijs Lindhout (31) gooide al op jonge leeftijd zijn carrière rigoureus om. 
Hij ontwikkelde zich van duurzaamheidsadviseur tot wat hij het liefst   
‘geluksinspirator’ noemt. Op uitnodiging van Dntstry deed hij afgelopen 
januari zijn ‘100% Inspiratie Show’ voor jonge tandartsen. Wat hebben 
geluk, carrière en succes met elkaar te maken? En hoe liggen de kansen 
voor tandartsen? Een gesprek.

Waardoor ben jij je intensief 
gaan bezighouden met geluk?
Na mijn havo studeerde ik techni-
sche bedrijfskunde. Het bedrijf waar 
ik stageliep, bood me een baan aan. 
Ik was ingenieur, 21 jaar en werd 
Milieuadviseur. Ik had keurig ge-
reageerd op de opportunities die ik 
kreeg. Maar ooit echt nagedacht of 
die richting ook mijn richting was? 
Eigenlijk niet. Toen maakte ik een 
seminar mee van Remco Claassen, 
een inspirerende spreker over zeg 
maar ‘persoonlijke ontwikkeling 
voor dummies’. Twee tips: vraag 
je eens af waar je écht energie van 
krijgt. En probeer eens een stappen-
plannetje te maken die kant op. Ik 
ontdekte dat ik liever voor groepen 
stond dan achter Excel-sheets zat. 
En dat mijn vrijheidsdrang minder 
paste bij loondienst en veel meer bij 
ondernemerschap. Vervolgens ont-
hulde zich mijn echte droom: vanaf 
een podium mensen inspireren tot 
geluk en succes.

Is succes een middel tot geluk? 
Of eerder andersom? 
Daar kan ik heel duidelijk over zijn: 
succes is geen middel tot geluk. 
Maar gelukkige mensen hebben 
wel veel meer kans om ook succes-
vol te zijn. Ik heb in mijn ontdek-
kingstocht naar geluk 173 mensen 
geïnterviewd voor mijn podcast. 
Ik kon ze onderverdelen in drie 
catego rieën: supersuccesvolle men-
sen, onder wie topondernemers 
en topsporters; geluksexperts; en 
ten derde mensen met unieke le-
vensverhalen. Bij die eerste groep 
speelde steeds weer de vraag of ze 
wel gelukkig waren. Bij de derde 
groep - mensen met bijvoorbeeld 

een dwarslaesie, een donorhart, 
zware trauma’s - bleken opvallend 
veel mensen in wezen heel happy. 
Terwijl je ze volgens de gangbare 
definitie toch echt niet succesvol 
kunt noemen.

Is dat verklaarbaar, dat succes-
volle mensen juist ongelukkig 
kunnen zijn?
Laat ik een voorbeeld geven. Ik 
sprak met Duncan Stutterheim, die 
met zijn bedrijf ID&T wereldwijd 
mega dance-events organiseert. 
Hij droomde er altijd van om zoiets 
in een enorm stadion in Moskou te 
kunnen doen. En toen hij daar was, 
zo vertelde hij me, voelde hij zich… 
volkomen leeg! Te vergelijken met 
astronauten na hun ruimtereis, of 
topsporters die hun carrière beëin-
digd hebben. Immers: what’s next? De 
vraag bij hen is of ze de motivatie 
op de juiste plek hadden. Als je je 
hele gevoel van eigenwaarde en je 
geluk aan het succes van je presta-
ties hebt opgehangen, becomes life a 
tough cookie! Focus dus vooral op wat 
je echt leuk vindt, waar je hart ligt.

In de categorie ‘geluksexperts’ 
sprak je met schrijver en spre-
ker Ben Tiggelaar, onder meer 
over zijn boek Wie succesvol wil 
zijn moet vooral een beetje geluk 
hebben. Wat zegt die titel?

Met dit soort geluk bedoelt Tigge-
laar in feite mazzel. Het moet een 
beetje meezitten, de omstandig-
heden moeten vóór je werken, je 
moet net de juiste mensen tegen-
komen. Maar eigenlijk gelden die 
mazzelfactoren ook voor het geluk 
waar ik het over heb. Geluksweten-
schapper Ab Dijksterhuis heeft de 
drie grootste voorspellers van een 
gelukkig leven op een rij gezet. Met 
stip op 1: de pek waar je geboren 
wordt. Vervolgens is je kans op ge-
luk voor 50% genetisch bepaald: je 
bent meer een zwartkijker, tot de-
pressiviteit geneigd, of juist een blij 
ei, de eeuwige vrolijkheid. Derde be-
palende factor is je opvoeding, waar 
de meeste mensen al gauw een jaar 
of achttien aan vast zitten.

Blijft er dan nog wel iets maak-
baars over aan je eigen geluk? 
Absoluut! Maar laat ik eerst zeggen 
dat die vaststaande geluksfactoren 
van Dijksterhuis ook troostend en 
inspirerend kunnen zijn. Leg niet 
alle schuld bij jezelf als je consta-
teert dat het anderen lijkt te lukken 
gelukkiger te zijn. Misschien zijn er 
bij jou factoren die tegenwerken of 
tegengewerkt hebben. Leg dus niet 
te veel druk op jezelf in je geluks-
streven.
Daarnaast blijft er inderdaad veel 
maakbaars over. Al werkt dat vol-
gens mij niet met de 5-stappen-
plannen waarin nogal wat zelfhulp-
boekjes je willen doen geloven.
Geluk is individueel en persoonlijk. 
Maar op de zoektocht ernaar kan  
ik wel twee collectief geldende  
thema’s aanreiken:
1. Creëer de ideale omstandigheden 

– ken jezelf en werk gericht aan je 
ideale relatie, gezondheid, bank-
rekening, vakantie etcetera. 

2. Maak je geluk niet afhankelijk 
van die omstandigheden - train je 
innerlijk vermogen om weinig no-
dig te hebben om gelukkig te zijn 
en om te gaan met tegenslagen. 

Thema 1 heeft een duidelijke val-
kuil, zeker voor ‘achievers’ zoals 

ik. Ik kan me goed voorstellen dat 
veel tandartsen ook zo zijn. Harde 
werkers, die maar blijven investeren 
in het verbeteren van hun levens-
omstandigheden, die continu hard 
werken aan hun passie, maar mis-
schien zonder genoeg voldoening 
leven. 
De valkuil van thema 2 is dat je door-
schiet in bezinning en spiri tualiteit, 
en intussen al je daadkracht kwijt-
raakt. Dat zal tandartsen minder 
snel overkomen, denk ik.

Denk je dat het tandartsvak 
intrinsieke factoren heeft die 
geluk bevorderen?
Tandarts worden is een zeer bewus-
te keuze, schat ik in. De meesten 
besteden hun energie dus aan iets 
dat ze echt leuk vinden: sterk ge-
luk stimulerend! Bovendien noemt 
dezelfde Dijksterhuis bloemisten 
en loodgieters als de gelukkigste 
beroepsgroepen, omdat ze 1-op-1  
contact maken met mensen en hen 
bovendien blij maken met wat ze 
doen. Dat is een belangrijke bron 
van zingeving. En dat gaat even 
goed op voor tandartsen, lijkt me: 
gezondheid en een goed uiterlijk 
dragen bij aan het geluk van pati-
enten. Die wetenschap is ook ge-
luksbevorderend voor wie in de zorg 
werkt. Bovendien maak je continu 
verbinding met patiënten, ook al 
praten ze eenmaal onder behande-
ling wat minder makkelijk. En ten 
vierde verdient het beroep goed. Dus 
als ik dat op een rij zet, verbaast me 
het onderzoek van de Amerikaanse 
hoogleraar Sociale Wetenschappen 
Steven Stack des te meer. In zijn top 
13 van suïcide-kansrijke beroepen 
staat de tandarts markant op plaats 
1. Ik kan dat niet goed verklaren.
 
Tandartsen worden nogal eens 
aangesproken op hun ruime 
salaris, ze worden weleens als 
‘graaiers’ weggezet. Hoeveel 
heeft kwantiteit met kwaliteit 
te maken?  
‘Geld maakt niet gelukkig’, zegt de 
volksmond. Maar het staat weten-
schappelijk vast dat dat echt niet 
waar is. Het omgekeerde is wel 

waar: wie structureel te weinig 
geld heeft, kan heel moeilijk ge-
lukkig zijn. Geld is een zeer grote 
voorspeller van geluk, zoals je ook 
kunt lezen in het World Book of Hap
piness van Leo Bormans. Wat daarin 
staat, dat het boven de € 70.000,- 
bruto verder niet uitmaakt wat je 
verdient, klopt niet. Wie twee ton 
verdient is gemiddeld gelukkiger dan 
wie één ton verdient. En hetzelfde 
geldt voor vier ten opzichte van 
twee ton. Met geld kun je de voor 
jou ideale omstandigheden duide-
lijk dichterbij brengen. Er is overi-
gens wel veel bekend over waar je 
je geld het best aan kunt uitgeven, 
als het om geluksbevordering gaat. 
Ten eerste: koop tijd en doe in die 
tijd dingen waar je blij van wordt. 
Neem bijvoorbeeld, als je het je kunt 
permitteren, een nanny. Die doet 
boodschappen, kookt en ruimt de 
rotzooi in de keuken op terwijl jij eet 
met de kinderen, voorleest, samen 
tv kijkt en ze met liefde en aan-
dacht naar bed brengt. Ten tweede: 
investeer in verbinding en beleve-
nissen met je dierbaren - daar word 
je apert gelukkiger van dan van die 
extra dure auto. En ten derde: geef 
geld weg aan mensen die het nodig 
hebben. Dat blijkt zeer bevredigend 
voor jezelf.

Speelt leeftijd nog een rol in 
waar je naar kunt streven?
Misschien ben ik nog te jong om 
daarover te oordelen, maar ik denk 
van wel. In de twee thema’s die ik 
noemde – het werken aan je ideale 
omstandigheden en het meer naar 
binnen kijken en bezinnen – zal 
zich in de loop van je leven meestal 
een verschuiving richting het laat-

Interview met ‘geluksinspirator’ Thijs Lindhout

“Gelukkige mensen hebben meer  
kans op succes”

Succes is geen 
middel tot geluk

Als tandarts 
maak je continu 
verbinding met 

mensen

Lees verder op pagina 13 



DENTAL TRIBUNE NETHERLANDS EDITION SEPTEMBER 2020 INTERVIEW 13

ste voordoen. Eerlijk gezegd hebben 
mensen van rond de zestig die nog 
steeds last hebben van een te groot 
ego iets treurigs voor mij. Laten we 
hopen dat we in de loop van ons le-
ven steeds wijzer worden.

Je trad in januari op voor een vol 
Tuschinksy. Hoe was het, zo'n 
zaal vol jonge tandartsen?
Als ik je vertel wat in de top 5 staat 
van grootste angsten van de mens, 
begrijp je dat ik het een uitdaging 
vond. Boven spinnen en de dood 
staat spreken in het openbaar, en 
dáár weer boven de tandarts. Spre-
ken voor een groep tandartsen is 
dus zo’n beetje het engste wat er 
bestaat! Maar eerlijk gezegd vond 
ik het een bovengemiddeld leuk pu-
bliek, heel welwillend. Tegelijkertijd 
waren de kaartjes serieus geprijsd, 
dus ik merkte ook dat ze voor die 
investering iets waardevols terug 
wilden krijgen. En ik wil totaal niet 
betweterig zijn, maar ik ben zelf ook 
gevoelig voor de valkuilen waar jon-
ge mensen gemakkelijk in stappen.

Wat is de eerste valkuil  
waaraan je dan denkt?
Laat ik het kort omschrijven als: 
overambitie. Kijk, met een gezonde 
ambitie om carrière te maken in je 
vak is niets mis. Maar heel belang-
rijk is dat het volgen van die ambitie 
in balans blijft met de levensstijl die 
je nastreeft. De meeste jonge tand-
artsen zijn ondernemers, als zzp’er 
of soms als praktijkhouder. Een val-
kuil van ondernemers is dat waar 
hun business hun ideale levensstijl 
zou moeten faciliteren, het omge-
keerde gebeurt. Door drang om te 
groeien en overambitie lijdt je le-
vensstijl aan alle kanten onder je 
business. Ik ben mezelf eerlijk ge-
zegd keihard tegengekomen, zo’n 
twee jaar geleden. Bedrijf bijna 
failliet door een zakelijk geschil, 
met een vette burn-out. En op dat 
moment verbrak mijn vriendin, die 
ik absoluut als de toekomstige moe-
der van mijn kinderen zag, onze re-
latie. Ik ben zo’n achiever die gren-
zeloos door kan gaan om te bereiken 
wat ik voor ogen heb. Maar daarbij 
dreig ik de balans volledig uit het 
oog te verliezen. Daar ben ik inmid-
dels een stuk beter in geworden: ik 
plan geregeld uitjes met vrienden 
en ben met zorg en aandacht aan 
het daten met een nieuwe vriendin. 
Maar het laatste wat ik wil is wijs 
doen tegen de ‘jonkies’; misschien 
moet je op die leeftijd gewoon een 
keer lekker op je bek gaan. Wat ik 
wel kan zeggen: probeer daar dan 
een les in te zien, haal er groei uit. 
Met de slachtofferrol valt echt niks 
te winnen! Oefen je bij tegenslagen 
in de mindset dat je wordt uitge-
daagd door het universum en dat 
het aan jou is om ervan te leren. Die 
levensinstelling is een grote voor-
speller van geluk.

Zelf heb je op jonge leeftijd  
een grote carrièreshift  
gemaakt. Zou je dat  
tandartsen adviseren?

                               gum.nl                 gumbenelux              gumbenelux              SUNSTAR Benelux B.V.f@ in
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ADVERTENTIE

Mijn inschatting is dat de meesten 
heel bewust voor die studie en voor 
dat vak kiezen. Dat maakt de reden 
om je carrière om te gooien heel 
gering, denk ik. Eerder zie ik een 
grote valkuil als je eenmaal bezig 
bent binnen het vak. Dat is dat je 
iedereen gaat pleasen behalve jezelf. 
Omdat je jong en flexibel bent, kan 
er enorm aan je getrokken worden: 
overwerk, een extra cursus, ‘even’ 
die teammeeting voorbereiden, 
een weekenddienst overnemen…. 

Je zegt makkelijk ja tegen alles en 
iedereen, zonder dat je door hebt 
wanneer je daarbij nee tegen jezelf 
zegt. 

De Mastermind- groep van 
Dntstry heeft als doel: “You’ll 
discover what other things, 
besides dentistry, can lead  
to a happy and fulfilled life.”  
Is dat nuttig?
Zeker. Het is belangrijk om juist met 
vakgenoten ook andere zaken dan 

verhalen uit het vak te delen. Hoe ga 
je om met tegenvallers bijvoorbeeld, 
of met forse tegenslagen? Wat hier 
ook speelt, is de verhouding tussen 
succes en geluk. Het is echt niet on-
mogelijk om de allerbeste tandarts 
van Nederland te worden. Succes 
is maakbaarder dan veel mensen 
denken: daar kan ik best een effec-
tief 5-stappenplan voor aanreiken. 
Maar wie echt de absolute top wil 
bereiken, kan onmogelijk in balans 
leven. Lees bijvoorbeeld de biogra-

fie van Elon Musk, iemand die als 
ondernemer een stempel op onze 
wereld drukt. Hij beschrijft hoe hij 
met een vrouw ging daten. Om haar 
geen valse verwachtingen te geven, 
meldde hij haar dat hij exact vier 
uur per week voor haar kon inroos-
teren. Dat heeft met een balans die 
je geluk bevordert weinig te maken. 

Lees verder op pagina 14 

Overambitie is een 
grote valkuil
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Een slechte mondhygiëne kan er 
mogelijk toe leiden dat klinisch 
herstelde covid-19-patiënten ge-
durende langere tijd positief blij-
ven testen op het coronavirus. Dat 
blijkt uit onderzoek, gepubliceerd 
in Special Care in Dentistry.

Patiënten met een slechte mond-
hygiëne hebben mogelijk niet-in-
fectieuze virale nucleïnezuren 
opgebouwd, wat resulteert in een 

langere periode (twee weken) van 
mogelijke verspreiding en meer po-
sitieve uitslagen bij de Polymerase 
Chain Reaction-test (PCR-test). “Wij 
stellen dat tandenpoetsen en gor-
gelen dergelijk viraal nucleïnezuur 
verwijderen en de nauwkeurigheid 
van PCR-testen verbeteren,” schrijft 
de onderzoeksgroep, geleid door 
dr. Yoko Warabi, van de afdeling 
Neurologie van het Tokyo Metro-
politan Neurological Hospital.

Preprocedurale spoelingen
Orale bacteriën spelen mogelijk 
een rol bij infectie met SARS-CoV-2, 
het virus dat covid-19 veroorzaakt.  
Diabetes, overgewicht, hart- en 
vaatziekten en hypertensie – de vier 
belangrijkste comorbiditeiten die 
verband houden met een verhoogd 
risico op complicaties en overlijden 
door covid-19 – houden verband 
met veranderde orale biofilms en 
parodontitis. Tandartsen laten  

patiënten voorafgaand aan de 
behandeling de mond spoelen 
om bacteriën in de mond te ver-
minderen. Daarom is een moge-
lijk verband tussen een slechte 
mondgezondheid of een gebrek 
aan mondhygiëne en het nieuwe  
coronavirus volgens de onder-
zoekers niet verrassend. 

Klinisch hersteld
In totaal namen acht patiënten 

deel aan het onderzoek. Ze had-
den allemaal een milde tot matige 
vorm van covid-19. Hoewel ze kli-
nisch hersteld waren en dus geen 
klachten meer hadden, bleven ze 
positief testen op het coronavirus. 
Bij zes van de acht patiënten duurde 
dit dertig dagen of minder. Bij twee 
patiënten – een met schizofrenie 
en de ander met een dissociatieve 
stoornis en mentale handicap – 
duurde dit zelfs 44 dagen of langer. 

Case
Een 31-jarige vrouw met schizo-
frenie werd als klinisch hersteld be-
schouwd toen haar symptomen na 
twaalf dagen stopten. Desondanks 
bleef ze positief testen op covid-19. 
Ze mocht het medisch centrum pas 
verlaten als ze twee opeenvolgende 
dagen negatief zou testen. Medi-
sche professionals realiseerden zich 
dat ze haar tanden niet poetste. 
Artsen speculeerden dat het gebrek 
aan mondhygiëne mogelijk de aan-
houdende positieve tests tot gevolg 
had. Na 46 dagen testte de vrouw 
nog steeds positief. Het personeel 
stimuleerde haar haar mondhy-
giëne te verbeteren. Twee dagen 
na het begin van deze instructie 
was het PCR-testresultaat voor het 
eerst negatief. Na negen dagen in-
tensief tandenpoetsen had de pati-
ent twee opeenvolgende negatieve 
PCR-testresultaten en werd ze ont-
slagen uit het medisch centrum. 

Lange ziekenhuisverblijven 
vermijden
Hoewel de kleine onderzoeks-
omvang als een beperking werd  
beschouwd, tonen de bevindin-
gen aan dat het verwijderen van 
niet-infectueus viraal nucleïne-
zuur in mondholtes kan leiden tot 
consistent negatieve PCR-testre-
sultaten en waarschijnlijk onno-
dig lange ziekenhuisverblijven kan 
voorkomen.

(bron: LabPulse.com) 

Slechte mondhygiëne beïnvloedt mogelijk covid-19-test

Alwin van Daelen Wiebe Derksen

Marta Ilik Bart Beekmans

Een investering in educatie is een investering in uw patiënt. Voor het negende 
cursusjaar op rij helpen toonaangevende cursusleiders u de kwaliteit van uw 
werk te verhogen. De interactieve en praktische workshops vinden plaats in 
een informele sfeer op verschillende data en locaties en helpen u stap voor stap 
esthetische resultaten te bereiken bij al uw procedures.

U kunt de volgende dag aan de slag met de gepresenteerde technieken en ook na 
de workshops blijft de unieke mogelijkheid bestaan via een interactief platform in 
contact te blijven met de sprekers en mede‑cursisten.

Kies uit multilayering, slijtage en smart esthetics workshops voor directe 
composietrestauraties en een 2‑daagse workshop met volledige stap‑voor‑stap 
procedures voor indirecte restauraties.

3MSM Health Care Academy

Create Your Own Style 
Hands-on workshops 2020

3M.nl/OralCare/Academy

Learn today, 
practice tomorrow

Ruim 1.400 
collega’s 

gingen u voor

Meer informatie en inschrijven? 3M Nederland B.V.
3M Oral Care
3M.nl/OralCare
infodental.nl@mmm.com

Datum Locatie Type Prijs

Zaterdag 19 september 2020 Sint-Michielsgestel Multilayering techniek Anterior € 495,-

Vrijdag 2 oktober 2020 Dalfsen Smart Esthetics in het front € 495,-

Zaterdag 3 oktober 2020 Dalfsen Gebitsslijtage met composiet € 495,-

Vrijdag 30 & zaterdag 31 oktober 2020* Tilburg Success Simplified - Indirect restaureren € 950,-

Vrijdag 27 november 2020 Delft, 3M Multilayering techniek Anterior € 495,-

Vrijdag 29 januari 2021 Vinkeveen Smart Esthetics in het front € 495,-

Zaterdag 30 januari 2021 Vinkeveen Gebitsslijtage met composiet € 495,-
* 2-daagse cursus

ADVERTENTIE

En die balans, hoe kun je  
daaraan werken?
Daarvoor moet je evenredige aan-
dacht geven aan zes factoren: re-
laties (waaronder ook je collega’s), 
gezondheid (voeding, beweging, 
slaap), financiële situatie, emoties 
en emotionele aanleg, groei (een 
van de grootste voorspellers van 
geluk; dat kan ook ontwikkeling op 
andere terreinen dan je werk zijn) 
en werk. Ambitie koppelen we ge-
woonlijk aan groei en werk: dat is 
dus maar een derde van de zaken 
die er echt toe doen als het om 
geluk gaat. Niemand maakte me 
dat zo duidelijk als voormalig top-
zwemmer Pieter van den Hoogen-
band. Hij verzekerde me dat hij op 
z’n sterfbed echt geen moment aan 
z’n medailles zou denken, maar uit-
sluitend aan de magische momen-
ten met z’n dierbaren.

Thijs Lindhouts nieuwe theater-
tour, ‘100% F*CKING JIJ!’, is vanwege 
de coronacrisis uitgesteld. Zijn boek 
Hoe de fuck vind ik geluk? is in juni ver-
schenen.

www.thijslindhout.nl 
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Inleiding
De benaming ‘mondzorgprofessio-
nal’ doet aannemen dat het gaat om 
iemand met een professionele bena-
dering met betrekking tot de mond-
zorg. Wat is ‘zorg’? Ik vond op www.
encyclo.nl de volgende beschrijving: 
‘moeite die je doet om iets of ie-
mand in goede conditie te houden 
of te brengen’. Dezelfde website zegt 
over ’curatieve zorg’ : ‘zorg die zich 
richt op de genezing en behandeling 
van acute en chronische lichamelij-
ke aandoeningen’. De definitie van 
zorg lijkt meer primair te zijn, ge-
richt op het behoud van goede con-
ditie. Curatieve zorg meer secundair, 
gericht op behandeling, waarbij de 
curatieve zorg nodig is om vervol-
gens weer met primaire zorg verder 
te kunnen. Bij ‘preventieve zorg’ 
spreekt encyclo.nl over ’zorg gericht 
op het voorkomen of beperken van 
schade aan de gezondheid’. Dit lijkt 
dus meer bij de daadwerkelijke be-

tekenis en doelstelling van ‘zorg’ te 
komen. Iets wat gezond is, gezond 
houden en wat niet meer gezond is, 
etiologisch behandelen tot het weer 
gezond is en het evenwicht hersteld 
is – het ware genezen. Een restaura-
tie maakt nooit gezond.

Voorkomen van curatieve zorg
De mondzorg verschilt in Neder-
land in een belangrijk opzicht van 

Mondzorg bij  
jeugdigen:  
ruimte voor  
early adopters 
In april 2010 heeft de Raad voor 
de Volksgezondheid en Zorg 
(RVZ) de discussienota Zorg voor 
je gezondheid! uitgebracht. De 
nota pleit voor een omslag van 
zorg en ziekte (zz) naar gedrag 
en gezondheid (gg). In politiek 
Den Haag hoor je bijna iedere 
dag dat preventie de redding 
is voor de gezondheidszorg. De 
tandheelkunde voor jeugdigen, 
als (bijna) enige deel uitmakend 
van de vergoede zorg, zou hier 
een voorbeeldfunctie kunnen 
vervullen. Immers, de kennis 
hoe het gebit gezond te houden 
is er, preventieve behandelin-
gen zijn er en de recente pa-
radigmaverschuiving van het 
restaureren naar het managen 
van cariës wordt meer en meer 
wetenschappelijk onderbouwd 
en wint aan populariteit. 
Het managen van cariës heeft 
veel voordelen: patiënten leren 
eigen verantwoordelijkheid te 
nemen voor de eigen mondge-
zondheid (en die van hun kin-
deren)  en behandelingen wor-
den veel minder ingrijpend. Dit 
laatste vindt zijn oorsprong in 
onderzoek waaruit blijkt dat niet 
de microorganismen in het carieu-
ze weefsel, maar de tandplaque 
op het carieuze weefsel de drij-
vende kracht is in het cariëspro-
ces. Plaque verwijderen van de 
cariëslaesie is voldoende om het 
cariësproces te stoppen. Alle an-
dere behandelingen maskeren de 
cariësactiviteit en zullen het ca-
riësrisico niet verminderen. Het 
is dan ook een legitieme vraag 
wat de bedoeling is van de (kin-
der)tandheelkunde: cariësactieve 
kinderen afleveren met veel vul-
lingen en extracties of cariës-in-
actieve kinderen afleveren die 
goed voor hun gebit zorgen? 
Zoals bij elke paradigmaver-
schuiving heb je early adopters, 
de kwartiermakers, late en zeer 
late adopters die vertrouwen op 
de onjuiste zekerheden geleerd 
tijdens de studie. De early adop-
ters kunnen een weg inslaan die 
aanvankelijk niet het gewens-
te resultaat levert, maar leren 
hiervan,  sturen bij en geven 
niet op tot hun doel is bereikt. In 
deze serie willen we early adop-
ters die in het managen van ca-
riës een hoger doel zien dan in 
het routinematig restaureren 
aan het woord laten. Ze zullen 
vertellen over hun aanpak in 
de praktijk. We wensen u veel 
leesplezier, maar ook veel stof 
om over na te denken, te assi-
mileren en te adopteren. 
Bent u early adopter, spreekt dit 
initiatief u aan en wilt u een ca-
sus delen met collega’s? Meldt u 
zich dan bij de initiatiefnemers 
en/of de redactie van Dental Tri
bune via redactie@dental-tribu-
ne.nl. De gevraagde bijdrage be-
treft vooral casuïstiek (600-700 
woorden) en ondersteunend 
beeldmateriaal.

Cor van Loveren
James Huddleston Slater sr.
Jo Frencken
René Gruythuysen

“Praatjes vullen geen gaatjes,  
maar voorkomen gaatjes” 
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lijke aandoening. Van begeleiding 
en preventie is minder sprake. De 
mondzorgprofessional krijgt daar-
entegen dus alle kans om daadwer-
kelijk preventieve zorg te bieden. 
In de mondzorg wordt zorg echter 
nog te vaak geassocieerd met cu-
ratieve zorg. In tegenstelling tot 
wat de encyclopedie beschrijft, is 
de tandheelkundige curatieve zorg 
veelal gericht op reparatie van de 
gevolgen en niet op de genezing 
en/of behandeling van lichamelij-
ke aandoeningen. Goede vullingen, 
mooie implantologie, keurige endo-
dontische behandelingen etcetera 
worden onterecht vaak geassoci-
eerd met ‘zorg’. Daarin missen we 
de kracht van echte zorg. Immers, 
de beste vulling is geen vulling en 
het beste implantaat is de eigen 
kies – om van de endodontische be-
handeling maar te zwijgen. Als we 
met goede mondzorg ‘kwalitatief 
hoogstaande curatieve zorg’ bedoe-
len, is dat een secundair doel en te 
beschouwen als de samenvoeging 
van alle curatieve (=reparerende) 
ingrepen, hetzij door de algemeen 
practicus, hetzij door de gedifferen-
tieerde tandarts, mondhygiënist of 
tandprotheticus. Ingrepen geba-
seerd op schadeherstel of reparatie. 
Het primaire doel van goede mond-
zorg dient het voorkomen van cura-
tieve zorg te zijn. 
Nu er steeds meer bekend is over 
de etiologie van gebitsproblemen 
zou de professional bij elke indi-
catiestelling voor een curatieve 
ingreep allereerst kritisch moeten 
nagaan wat de etiologie is van het 
gesignaleerde probleem. Op inter-
net kom ik de volgende beschrij-
ving van ‘etiologie’ tegen: ‘leer der 
oorzaken’  of de vraag ‘hoe komt 
het dat....?’.  Bij elk gesignaleerd 
probleem zou de mondzorgpro-
fessional allereerst de tijd moeten 
nemen om bij de etiologie stil te 
staan en inzicht te krijgen in het 
risico(profiel) dat iemand heeft. 
Van daaruit moet de begeleidings-
strategie moeten worden bepaald 
en tijdig worden geëvalueerd om 
daadwerkelijke zorg te bieden. Zorg 
ervoor de oorzaak weg te nemen. 
Daarbij zou herstel van de schade op 
de tweede plaats moeten komen en 
daarmee minder als ’behandeling’ 
beschouwd moeten worden dan als 
het opsporen en wegnemen van de 
oorzaak. Zorg was immers: ‘zorg 
die zich richt op de genezing en be-
handeling van acute en chronische 
lichamelijke aandoeningen’. Het 
maken van een vulling hoort hier 
niet bij. Dit is immers geen behan-
deling van cariës en neemt niet de 
oorzaak weg, maar is enkel en al-
leen het herstellen van de schade. 

Kennisoverdracht en  
empathie
De tandarts zou, als regisseur, de 
zorg rondom de patiënt moeten 
vormgeven, gebaseerd op een juiste 
klinische blik met oog voor boven-
staande en vooral dus voor de etiolo-
gische factoren. Hij zal de rol van re-
gisseur op zich moeten nemen met 
referentiekaders van maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid, ethiek en 
afgelegde eed of belofte. Oog voor die 
bedreigingen, die het doel, namelijk 
levenslang een gezonde mond, in 
gevaar brengen. Dit kan de tandarts 
doen door deze aanpak te delen met 
de andere mondzorgprofessionals 
die in het team de patiënt omge-
ven waarbij de mondhygiënist een 
grote rol speelt. Ook die zal dezelfde 
klinische blik en hetzelfde oog voor 

Restauratieve behandeling van de 65 stopte het cariësproces niet. Daarom is in 
goed overleg met de ouder overgegaan op niet-restauratieve behandeling.

andere eerstelijnszorg, namelijk dat 
de mondzorgprofessional de pati-
ent voor een reguliere gebitscontro-
le ziet zonder dat daarvoor klachten 
de aanleiding hoeven te zijn. Menig 
andere eerstelijnsprofessional, denk 
aan de huisarts, ziet de patiënt bij 
klachten en behandelt de patiënt, 
waardoor de patiënt geneest via 
de weg van curatieve zorg voor 
zijn acute of chronische lichame-
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etiologische factoren moeten heb-
ben. Tandvleesscores en verder te 
ontwikkelen andere indices kunnen 
hierbij helpen om risicofactoren en 
daarmee iemands risicoprofiel in-
zichtelijk te maken. Op basis daar-
van kan een zorgdoel, zorgplan en 
behandel-/preventieplan opgesteld 
worden met een informed consent 
als basis.
Communicatieve vaardigheden en 
vooral kennis van psychologie zijn 
aspecten die hierin een grote rol 
spelen. Immers: de patiënt, gewend 
aan vooral curatief ingestelde zorg-
verleners, ontmoet meer en meer 
een professional die in gesprek gaat, 
spiegelt, informeert, reflecteert, 
samenvat, confronteert, motiveert 
en vastlegt. Bij elk contactmoment 
dient de mondzorgprofessional 
te evalueren of het vastgelegde 
zorgdoel nog reëel is op basis van 
de stand van de risicofactoren en 
indien nodig direct het zorgdoel, 
zorgplan en/of behandel-/preven-
tieplan bij te stellen. Leg de boor 
bijvoorbeeld terzijde bij het zien 
van veel gaatjes en constateer dat 
je met de boor weinig zinvol bezig 
bent bij die patiënt die bij elke con-
trole nieuwe caviteiten laat zien.
Investeer in een gesprek. Het inzoo-
men met de patiënt en diens ouder 
of begeleider op de bedreigingen 
die zich manifesteren is essentieel. 

Steeds meer zien we aanwijzingen 
dat in het begeleiden van patiënten 
naar een gezond mondgedrag met 
kennisoverdracht en empathie een 
duurzamer resultaat bereikt wordt 
dan met de reparaties die we doen. 
Het is te verwachten dat het te snel, 
of vooral curatief ingrijpen, de pa-
tiënt doet bevestigen in diens per-
ceptie dat de mondzorgprofessional 
het probleem oplost.  
Indien de tandarts en de mond-
hygiënist zich bovenstaande visie 
en aanpak eigen maken, erachter 
staan en de intrinsieke motivatie 
voelen om dit als basis te beschou-
wen van goede en doelmatige zorg, 
denk ik dat elke tandarts wellicht 
een groter patiëntenaantal aankan, 
als deze bijgestaan wordt door een 
team van op preventie ingestelde 
medewerkers als mondhygiënisten 
en preventieassistenten.  
Ik besef dat deze aanpak zijn effect 
niet direct zal laten zien, maar we 
weten veel van de oorzaken van 
gebitsverval en tegelijkertijd zien 
we het gemiddeld aantal patiënten 
per tandarts afnemen. Deze lijkt 
het dus steeds drukker te krijgen 
met minder patiënten. We worden 
steeds meer omgeven door geavan-
ceerde reparatie- en reconstruc-
tietechnieken. Alleen het zo vroeg 
mogelijk bijstaan van de patiënt 
met kennis, het attenderen op de 

bedreigingen, samenwerken aan 
een goede dagelijkse mondverzor-
gingsroutine, als zorgverlener de 
juiste positie innemen én de juiste 
beslissingen nemen kunnen leiden 
tot een betere mondgezondheid. 
Het herstellen van de schade kan dit 
niet. Als een tandarts als regisseur, 
bijgestaan door een bekwaam team,  
hiermee de zorg efficiënt vormgeeft 
en streeft naar een stabiele situatie, 
kan veel zorg gedelegeerd worden 
en kan de tandarts zich meer toe-
leggen op de geavanceerdere repa-
ratietechnieken en zijn regierol. De 
regierol om zijn team te coachen 
in een aanpak waarbij de betekenis 
van preventie meer gaat richting 
lifestylecoaching. 

Over de auteur
Tandarts J.W. (Hans) Prakken studeerde 
in 1980 af aan de Rijksuniversiteit Gronin
gen. Hij is eigenaar van Tandartspraktijk 
Prakken in Emmen. De praktijk verzorgt 
algemene tandheelkunde inclusief implan
tologie en tandheelkunde voor bijzondere 
zorggroepen, zoals ouderen, gehandicap
ten, mensen met extreme tandartsangst 
et cetera. Voor deze groepen biedt de prak
tijk, in samenwerking met een psycholoog, 
EMDRbehandeling en eventueel behan
deling onder narcose aan. De praktijk zet 
optimaal in op begeleiding van ouder en 
kind met mondhygiënisten en preventie
assistenten. 

Casus
Rob is bijna 6 jaar en wordt door 
zijn tandarts verwezen. De tand-
arts geeft aan dat er meerdere 
caviteiten zijn waarvoor een be-
handeling noodzakelijk is vanwe-
ge de klachten. Een poging om 
een restauratie te maken in de 84 
mislukte en werd afgebroken. Het 
verzoek is of ik Rob onder narcose 
kan behandelen om, met het ma-
ken van de restauraties, alles weer 
op de rails te zetten, waarna Rob 
weer een goede start kan maken.
Als Rob binnenkomt, kijkt hij ang-
stig om zich heen. Moeder laat 
met haar lichaamstaal een zekere 
afstandelijkheid zien. Na de ken-
nismaking, waarbij Rob de centrale 
plaats krijgt en ik een poging doe 
om contact te houden met alleen 
Rob,  blijft Rob om zich heen kijken 
en roept “er hoeft toch geen kies 
uit?”. Rob ziet geen angstaanjagen-
de zaken, er ligt zelfs geen haakje, 
en hij lijkt zich wat gemakkelijker 
te gaan voelen. Om in de flow met 
Rob te blijven en alles nog om hem 
te laten draaien, wordt er aanvan-
kelijk weinig aandacht aan moeder 
geschonken en aan Rob gevraagd 
waarvoor hij komt. Er ontstaat een 
leuk contact, waarbij niet alleen 
de tanden en kiezen voorbij ko-
men, maar ook het voetballen en 
zijn computerspelletjes. De stap 
in de stoel is niet zo groot meer 
en hij vindt het goed als er, in half 
zittende houding, met spiegeltjes 
even gekeken wordt. Hij lijkt zich 
te ontspannen.
Bij onderzoek zie ik een matige 
mondhygiëne met meerdere ca-
viteiten, zowel in melkmolaren 
als in de melkincisieven. De cavi-
teiten zitten niet alleen occlusaal, 
maar ook approximaal, vooral in de 
onderkaak. De 84 vertoont een gro-
tere caviteit, het lijkt alsof daar aan 
geprepareerd is, en de 74 is afwezig. 
Moeder is verbaasd dat Rob dit 
toelaat. Ze vertelt dat er op 4-ja-
rige leeftijd een kiesje getrokken 
is en dat Rob vaak klachten heeft. 
De tandarts heeft geprobeerd Rob 
te behandelen door de gaatjes te 
maken, maar dat is niet gelukt. 
Rob verzette zich hevig en wilde 
niet meer. Samen met de tandarts 
is toen besloten te verwijzen voor 
een behandeling onder narcose. 
Op mijn vraag of haar ook bekend 
is waardoor de gaatjes ontstaan, 
legt ze vooral uit dat haar ouders  
en zijzelf een slecht gebit hebben. 
Het overgrote deel van de familie 
van haar man draagt een prothese. 
Op de vraag of het tandenpoetsen 
goed gaat, geeft ze aan dat ze erop 

toeziet dat Rob wel poetst, maar hij 
doet dat heel snel en het doet hem 
pijn. Soms poetst ze zelf, maar dan 
stribbelt Rob tegen.
Ik merk dat zowel Rob als moe-
der zich wat lijken te ontspannen. 
Rob verkent intussen de stoel en de 
knopjes en ook moeder is minder 
afstandelijk. Ik begin met de uitleg 
dat een narcosebehandeling wel-
licht niet nodig is en dat we gaan 
kijken of we met het stilzetten van 
de gaatjes de wisseling kunnen af-
wachten en ervoor kunnen zorgen 
dat Rob straks een gaaf blijvend 
gebit krijgt. De uitleg dat dit mo-
gelijk is, wordt gedaan door op een 
empathische wijze af te rekenen 
met dogmatische uitgangspunten 
als erfelijkheid en veel uitleg over 
het zelf in de hand hebben. 
Moeder is gematigd enthousiast. 
Enerzijds lijkt ze het eigenlijk wel 
fijn te vinden dat Rob niet onder 
narcose hoeft, maar anderzijds 
heeft hij wel gaatjes en daar heeft 
hij last van. Bij verdere anamnese 
blijken de klachten verspreid te 
zijn en meer te maken te hebben 
met inbijten van voedselresten dan 
daadwerkelijke hevige kiespijn. De 
uitleg hierover en de term ‘meer 
ongemak’ dan kiespijn geven haar 
herkenning. Ze begrijpt veel van de 
uitleg, lijkt tevreden en wil het een 
kans geven. We maken de afspraak 
dat ze over een maand terugkomt. 
We gaan dan inzetten op het dicht-
maken van de eenvoudige gaatjes 
en verdere tips geven. Een narco-
sebehandeling kan altijd nog en 
als Rob tussendoor last krijgt kan 
hij bij mij terecht. Dat lijkt moeder 
gerust te stellen.
Na een maand komt Rob terug en 
stapt zonder problemen in de stoel. 
Moeder geeft aan dat hij wel regel-
matig aangeeft dat hij wat voelt, 
maar ze laat weten dat het maar 
kort is en niet de indruk wekt van 
pijn.
Vanaf dat moment is er ingezet op 
continue begeleiding en contact 
houden en met eenvoudige mid-
delen en non-invasieve technieken 
Rob en moeder te helpen tot een 
mate van zelfzorg die niet alleen 
de cariës in het melkgebit stilzet, 
maar gelijk de prognose van de 
blijvende elementen verbetert. De 
kennisoverdracht, het rechtzetten 
van misvattingen en de moeder 
laten zoeken naar mogelijkheden 
voor goede mondhygiëne moeten 
de basis leggen voor zelfredzaam-
heid op een hoog niveau. Dit kan 
alleen als deze gedragsverandering 
op een begripvolle wijze gedaan 
wordt. Ik schat de tandheelkundi-
ge toekomst voor Rob als goed in.
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In zijn loopbaan die leidde naar 14 tandartspraktijken met 140 mede-
werkers, deed Harrie Op de Laak een schat aan kennis op. In de praktijk 
en met bij- en nascholing daarbuiten. Nu is Op de Laak vooral bezig met 
het overdragen van die kennis, zodat een nieuwe generatie tandartsen is 
uitgerust voor de vier grote uitdagingen die hij voor de tandheelkunde 
ziet. Met een hoofdrol voor ouderen en jongeren. 

De rubriek Industrie komt tot stand in samenwerking met de tandheelkundige industrie.Tandarts Harrie Op de Laak over bij- en nascholing

“Er blijft nog zo veel te leren”

mende vergrijzing en veel achter-
stand, als een van de grote uitdagin-
gen voor de toekomst. Een andere 
is de tandheelkundige jeugdzorg. 
We zien nu weer een teruggang in 
kindergebitten, omdat preventie en 
opvoeding door ouders onder druk 
staan. Ook cosmetische tandheel-
kunde maakt een enorme opmars 
door een grotere publieke belang-
stelling. En tenslotte gnathologie: 
dat is nog een ondergeschoven dif-
ferentiatie waar veel meer patiën-
ten baat bij kunnen hebben.”

Overdragen van kennis
“Vooral gerodontologie zal een 
vlucht nemen. Tandheelkunde bij 

088 606 0810   www.e-dental.nl

  Praktijk apparatuur 

  Praktijk meubilair 

  Turn-Key bouw

Showroom elke 1e zaterdag open van 9:00 tot 14:00
3 oktober      7 november     5 december     2 januari

ADVERTENTIE

VGT-Leasesysteem gestopt
In de loop van de jaren negentig van 
de vorige eeuw kwam leasen steeds 
meer naar voren als financierings-
mogelijkheid voor de investeringen 
van tandheelkundige praktijken of 
tandtechnische bedrijven.
In 1995 heeft de Nederlandse Ver-
eniging van Groothandelaren in de 
Tandheelkundige branche (VGT) 
voor haar leden een leaseproject 
ingericht waarin aankopen van 
(vooral) apparatuur financieel on-
dergebracht konden worden. In eer-
ste instantie was er weinig tot geen 
animo onder tandartsen om de fi-
nanciering elders, anders dan bij de 
eigen huisbank, onder te brengen. 
Maar toen de VGT in 2005 het pro-
duct ‘strategisch leasen’ lanceerde 
om op deze wijze de kleinschalig-
heidsinvesteringsaftrek maximaal 
te kunnen toepassen werd (voor-
al voor de grotere investeringen) 

massaal van het product VGT-Lease 
gebruik gemaakt.
De laatste jaren zijn ook andere 
toetreders op de markt gekomen 
en hebben leden van de VGT al-
ternatieve wegen gevonden om 
de financiering van praktijken ook 
elders te regelen. En omdat daar-
bij ABN AMRO Lease onlangs heeft 
aangegeven te gaan stoppen met 
switchlease (door de VGT aangeduid 
als ‘strategisch leasen’) is de nood-
zaak om dit VGT-project te blijven 
continueren vervallen. Daarom is 
besloten om per 1 juli 2020 te stop-
pen met het product VGT-Lease.
Uiteraard blijft de VGT leden de 
mogelijkheid bieden om investe-
ringen te financieren middels een 
leasemogelijkheid. Maar dat vindt 
voortaan zonder bemoeienis van 
de VGT plaats.
Meer informatie: www.vgt.nl. 
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“Sinds mijn afstuderen, 28 jaar gele-
den, heb ik altijd doorgeleerd. Nood-
zakelijk, want aan 6 jaar scholing 
heb je beslist niet genoeg. Boven-
dien veranderen mensen en snelt 
de wetenschap voort. Dat stilstand 
achteruitgang is, geldt zeker in de 
tandheelkunde.”

Vergrijzing en achterstand
“Ik herinner me mijn eerste cur-
sus nog goed. Gedurende twee jaar 
stortte ik me een lang weekend per 
maand op orthodontie. Momenteel 
volg ik een cursus aan de Rijksuni-
versiteit Groningen. Daar leer ik in 
zes dagen veel over gerodontologie. 
Ouderenzorg zie ik, met de toene-

in mijn praktijken. Jarenlang heb ik 
praktijken gekocht met als doel voor 
patiënten een zo compleet mogelijk 
aanbod te creëren. Ik ontmoette 
hierbij enthousiaste mensen met 
wie ik altijd een vorm vond om 
samen te werken. De laatste tijd 
besteed ik heel veel aandacht aan 
het overdragen van kennis. Om de 
continuïteit van het bedrijf te waar-
borgen natuurlijk, maar ook omdat 
ik veel voldoening haal uit het delen 
van mijn kennis en ervaring.”

Individuele leercurve
“Ik probeer voor iedere tandarts 
een mooie individuele leercurve te 
creëren. Die vul ik in door letterlijk 
naast ze te staan en door samen te 
kijken naar de best passende bij- 
en nascholing. Dan is het fijn om 
te kunnen putten uit hoe ik zelf 
deskundigheidsbevordering heb 

ouderen is nog tamelijk complex. 
Zo heeft bijvoorbeeld allerlei medi-
catie invloed op de mond. Je ziet dat 
mensen op latere leeftijd steeds va-
ker hun eigen tanden nog hebben. 
Maar ouderen poetsen in de regel 
minder en cijferen pijn makkelijk 
weg. Dat maakt ze tot een kwets-
bare groep, waar snel veel achter-
stand ontstaat. We zien ze te wei-
nig, terwijl hun groep groeit. Er is 
dus werk genoeg voor de tandartsen 

ervaren. De kracht van interactie in 
kleine groepen, waarbij je foto’s en 
werkstukken bespreekt. Maar ook 
de grote congressen, waar goede 
sprekers de laatste ontwikkelingen 
en inzichten uitgebreid toelichten. 
Onlangs heb ik een hele dag met 
een professor uit Leuven, een col-
lega-implantoloog, samen mogen 
opereren en kennis mogen delen: 
buitengewoon boeiend! Zowel met 
gnathologen als met implantologen 
komen we zo’n drie keer per jaar sa-
men en juist van je collega’s kun je 
enorm veel opsteken. Er blijft nog zo 
veel te leren.” 

Completer beeld
“Het werken vanuit een breed ken-
nispalet heb ik altijd het mooie van 
dit vak gevonden. Dat je op het ene 
moment een chirurgische ingreep 
doet en even later met een patiënt 
praat over pijnbestrijding. Geen dag 
is hetzelfde. Dat je je kennis kunt 
aantonen, vind ik een vanzelfspre-
kendheid. Via het Kwaliteitsregister 
Tandartsen (KRT) gaat dat prima, 
probleemloos. Hoe breder je je als 
tandarts bekwaamt, hoe comple-
ter je beeld van een patiënt wordt. 
Daarom speelt het opdoen én het 
delen van kennis zo’n grote rol in 
mijn loopbaan. En hoe completer 
je het beeld van elke patiënt ziet, 
hoe interessanter het vak wordt. Zo 
interessant, dat ik er zo’n 50 tot 60 
uur per week mee bezig ben. Niet 
omdat het moet, maar omdat ik er 
zo veel plezier in heb. Het is bijna 
een verslaving.” 

Harrie Op de Laak.

http://www.vgt.nl
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De nieuwe draadloze elements™ IC is het complete en betrouwbare 
obturatiesysteem van Kerr Endodontics (voorheen Sybron Endo) dat 
een downpack warmtebron met een backfill extruder combineert.  
Met elements™ IC behaalt u snel en eenvoudig nauwkeurige en 
voorspelbare klinische resultaten.

De betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en 
voorspelbaarheid waar u op moet kunnen 
vertrouwen bij uw endo-behandelingen 

Email ons voor een praktijk-demo of meer informatie
info.benelux@kavokerr.com

• Inductief opladen: géén elektrische connectors tussen handstukken 
en basis;  een langere levensduur van de batterij

• Batterijen worden volledig opgeladen in minder dan 3 uur
• Backfill: behandeling van ten minste 16 kanalen op één lading bij de 

standaardtemperatuur van het apparaat, met behulp van aanbevolen 
instellingen

• Backfill-unit bevat nauwkeurige digitale temperatuurregeling met 
snelle verwarming en instelbaar verwarmingsbereik

• Downpack-unit is voorzien van aerogel-isolatie ter bescherming 
tegen hitte, comfortabel voor behandelaar en patient

• Ergonomisch ontwerp voor comfortabele en uitgebalanceerde grip
• Gutta-Percha patroon niveau-indicator, voor een betere planning 

van de procedure
• 360 ° -ring op beide handstukken voor controle en comfort
• Geschikt voor Continuous Wave™ en single motion downpack-obturatie
• Hoogwaardige 3D-obturatie van het wortelkanaalsysteem
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Dat je tot een bepaalde leeftijd fy-
siek groeit, is een feit. Hoeveel je de 
rest van je leven ook op persoonlijk 
vlak doorgroeit, is een keuze. Als 
je kijkt naar de natuur, zijn er in 
principe twee scenario’s denkbaar 
voor alles wat leeft: of iets groeit, of 
iets groeit niet. Wanneer een boom 
stopt met groeien, wat doet hij dan?
Spreker en schrijver Tony Robbins 
zegt het als volgt: “If something’s 
not growing, it’s dying”. Iets wat 
we ook zouden kunnen doortrek-
ken naar onszelf. Want als wij ons 
als mens niet meer ontwikkelen, is 
dat eigenlijk het begin van het afta-
kelingsproces.
Volgens zeggen dé reden dat som-
mige mensen na hun pensioen heel 
snel kunnen aftakelen. Wanneer je 
baan een van de weinige redenen 
is om iedere dag op te staan, en die 
vorm van vastigheid en zekerheid 
valt met een pensioen in één keer 
weg, wat moet je dan? Want leef je 
om te werken, of werk je om te le-
ven? Hoewel, als werk je passie is, 
hoef je eigenlijk nooit te werken… 
Om erachter te komen of hetgeen 
je doet je passie is, kan je jezelf 
twee uitdagende vragen stellen. 

Column

Misschien kom je tot de conclusie 
dat het tijd is voor een switch. An-
derzijds krijg je misschien juist de 
bevestiging dat je op de goede weg 
bent. Vraag jezelf af: wat wil ik nu 
echt in het leven? En als geld geen 
issue zou zijn, wat zou ik dan iedere 
dag van de week doen?
Hoe je het door sommigen gevrees-
de zwarte gat dan kan tackelen?  
Geniet, waardeer de kleine dingen 
in het leven, maar vergeet ook niet 
een (nieuwe) passie te vinden waar-
door je iedere dag een reden hebt 
om op te staan. Om datgene te doen 
wat je het liefst doet.
Als we mensen die gelukkig oud 
worden bestuderen, valt op dat zij 
over het algemeen iets hebben ge-
vonden om voor te leven. Om iedere 
dag wakker te worden voor iets dat 
de moeite waard is. Het doen van 
een goede daad of het helpen van 
ander kan daarbij heel veel voldoe-
ning geven. En dat kan al beginnen 

Stephan Tjiook

Groei

met het schenken van een glimlach 
aan een ander.
Rapper, cabaretier en ondernemer 
Ali B, die onlangs zijn platform ik-
wilgroeien.nl lanceerde, zegt er het 
volgende over: “Het leven is niet al-
tijd eenvoudig. Niet iedereen wordt 
een superster, niet iedereen is mil-
jonair. Toch geven veel mensen te 
snel op. En daardoor lukt er niks. 
Check eens bij jezelf: voel je de am-
bitie om iets vets te doen in je leven? 
Om alles uit jezelf te halen? Om de 
beste te worden in wat je wilt, als 
ondernemer, artiest, ouder of wat 
dan ook?” Of als tandarts, zou je 
hieraan toe kunnen voegen.
Ook Ali’s filosofie staat symbool 
voor één woord: groei. En wan-
neer groei plaatsvindt, vergeet dan 
ook vooral niet te genieten van de 
mooie momenten tijdens je reis.
Ditmaal ter afsluiting een quote 
van wijlen Jim Rohn, spreker en au-
teur: “You’re not a tree.” Daaraan zou 
ik mijn eigen (groei)variant willen 
toevoegen: “And if you choose to be a 
tree, then at least keep growing.”

Als founder van DNTSTRY University 
helpt tandartsondernemer Stephan Tjiook 
collega’s groeien in hun vak door middel 
van maandelijkse tandheelkundige mas
terclasses met iedere keer een ander thema, 
gecombineerd met een stukje persoonlijke 
ontwikkeling. Meer info? Neem dan een 
kijkje op dntstryuniversity.com. 

De vraag naar mooie, natuurlijk wit-
te tanden groeit al jaren. Het blijkt 
echter dat veel patiënten het lastig 
vinden om een bleekbehandeling 
bespreekbaar te maken bij hun tand-
arts en dat is jammer! Cavex vond 
het daarom hoog tijd om duidelijk 
te maken dat bleken effectief, veilig 
en pijnloos kan, mits dit onder regie 
van de tandarts gebeurt. Dus niet via 
een ‘whitening winkeltje’ op de hoek 
van de straat, met een bleeksetje van 
internet of via een invasieve behan-
deling met facings. Om deze bood-
schap te verspreiden heeft Cavex een 
grootschalige campagne opgetuigd 
voor de consument: ‘Vraag het uw 
tandarts!’

De Cavex Bite&White tram
Vanaf maandag 22 juni reed de Ca-
vex Bite&White tram een maand 
lang via verschillende routes door 
Amsterdam en omstreken om de 
boodschap te verspreiden. Kijk op 
www.cavex.nl voor een video van 
de tram. De Cavex Bite&White tram 
toonde gezichten met een realis-
tisch resultaat van een natuurlijk 
wit gebit. De boodschap ‘vraag het 
uw tandarts’ stond centraal in zo-
wel Nederlands als Engels. 

Wat hebben we bereikt?
In vier weken tijd hebben honderd-
duizenden consumenten de tram 
gezien. In Amsterdam, maar ook op 
televisie en via social media. Daar-
mee heeft Cavex de consument die 
een bleekbehandeling overweegt 

duidelijk gemaakt welke eerste stap 
moet worden ondernomen, na-
melijk: informeer bij uw tandarts. 
Daarnaast heeft Cavex de dentale 
branche een boost gegeven door, in 
deze lastige periode met covid-19, 
patiënten te stimuleren weer naar 
de tandarts te gaan. 

Hoe verder? 
In navolging van de Cavex Bi-
te&White tram gaat Cavex de ko-

mende maanden nog veel meer 
activiteiten inzetten voor zowel de 
consument als de dentale profes-
sie. De whitening campagne wordt 
groots aangepakt en het bedrijf wil 
zowel tandartsen als de consument 
bereiken via verschillende kanalen 
als televisie, webinar en andere 
 kanalen. Houd Cavex daarom in de 
gaten voor meer informatie. 
Meer weten? 
Kijk op www.cavex.nl.  

Transparantie over tanden bleken

Oud goud voor goed doel
Oud goud en andere edelmetalen 
die vrijkomen na een extractie of 
verwijdering van een oude restau-
ratie behoren toe aan de patiënt. 
Maar die zit vaak niet te wachten 
om de resten mee te krijgen, zeker 
niet als de tandarts aangeeft er een 
goede bestemming voor te weten. 
Dan willen patiënten hun getrok-
ken kiezen of oude restauraties 
meestal graag afstaan.
Zo is er al jarenlang het Gouden Kro-
nen Plan van het Rode Kruis, waar 
inmiddels meer dan 250 Nederland-
se tandartspraktijken hun goud 
aan leveren. Het geld wordt onder 
andere ingezet om de hygiëne rond 
drinkwater en latrines te verbeteren 
en noodhulp te verbeteren na zware 
regenval en overstromingen die bij-
voorbeeld de Filipijnse stad Cebu re-
gelmatig teisteren. Het Rode Kruis 
geeft aan dat er levens gered wor-
den met veilig aangelegde latrines 
en een goed rampenplan. “Zo wordt 
een gouden kroon voor mensen in 
onder andere Cebu én voor uw pa-
tiënten ineens veel meer waard,” 
aldus het Rode Kruis.
Een ander initiatief is dat van tand-
arts Erik de Maijer uit Koedijk. Hij za-
melt al sinds 2008 geld in bij collega’s 
voor borstkankeronderzoek dat de 
organisatie ‘A Sister’s Hope’ initieert. 
Er wordt bijvoorbeeld grootschalig 
onderzoek naar voorlopercellen van 
kanker mee gefinancierd. De Maijer 

is zeer gemotiveerd om – voortijdi-
ge – sterfte aan borstkanker te voor-
komen omdat hij in zijn omgeving 
een aantal keer is geconfronteerd 
met de ziekte. Een op de zeven vrou-
wen krijgt ermee te maken. Vrijwel 
iedereen kent dus wel iemand met 
borstkanker. In 2019 zamelde hij bij 
collega-tandartsen een bedrag in 
van bijna 110 duizend euro. Dat geld 
wordt in zijn geheel overgemaakt 
naar A Sister’s Hope. Mooie initia-
tieven om aan mee te doen. 
Zie voor meer informatie: 
www.rodekruis.nl/onze-activi-
teiten/het-gouden-kronen-plan, 
www.tandengoudvoorborstkanker- 
onderzoek.nl of 
www.asistershope.org.  

Doe 
mee aan het Gouden Kronen 

Plan 

Dit meisje is 
goud waard
Wilt u de gouden kronen uit uw tandartsprak� jk een mooie bestemming 
geven? Doe dan mee aan het Gouden Kronen Plan van het Rode Kruis. 
Zo helpt u kinderen in landen als de Filipijnen. Zij hebben vaak al meerdere 
overstromingen en tyfoons meegemaakt. Met de opbrengst van uw kronen 
worden lokale noodhulpteams getraind en families geholpen om zich beter voor 
te bereiden op rampen. Stuur ook uw oude kronen op en help levens redden!

Meld uw prak� jk aan op 
www.rodekruis.nl/goudenkronen 

Mede mogelijk 
gemaakt door: 

NRK-Ad Gouden Kronen v0.4.indd   1 30/08/2019   10:43:56
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Surefil one™ biedt het gemak en 
de robuustheid van een glasiono-
meer en de duurzaamheid van een 
composiet in één product. Deze 
zelfklevende composiethybride is 
een duaal uithardende, permanen-
te oplossing voor stressdragende, 
tandkleurige restauraties (klasse I, 
II en V) en kernopbouw.
Surefil one verbindt efficiëntie en 

prestatie, één materiaal met vele 
voordelen:
• Zelfklevend: geen ets, hechting 

of conditionering van de holte.
• Even duurzaam als composiet.
• Dual-cure initiatoren zorgen  

voor bulkvulling tot onbeperkte 
diepte.

• Uitstekend esthetisch resultaat.
• Geeft fluoride vrij.

Surefil one is beschikbaar in ver-
schillende varianten. Zo zijn er een 
introkit, diverse refills, een capsule 
extruder en een capsule mixer.

Kijk voor meer informatie en bestel-
len op www.dentsplysirona.com. 

3s PowerCure: 
efficiëntie met 
posterieure  
restauraties
De incrementele laagtechniek is 
zeer tijdrovend, vooral als het gaat 
om grote caviteiten. Tandartsen 
kunnen behandelingstijden nu 
met meer dan de helft verkorten, 
met behoud van esthetisch mooie 
resultaten. Het 3s PowerCure- 
productsysteem is de sleutel tot 
deze efficiëntieverbetering.

Gestroomlijnd toepassings-
protocol
3s PowerCure is een open pro-
ductsysteem. Het bestaat uit het 
ééncomponent adhesief Adhese  
Universal, de intelligente en zeer 
krachtige uithardingslamp Blue-
phase PowerCure en de Tetric  
PowerFill. Ook de vloeibare Tetric 
PowerFlow 4-mm-composieten – 
de nieuwste innovaties van Ivoclar 
Vivadent – maken deel uit van dit 
productsysteem. Met een laagdikte 
van maximaal 4 mm vermindert 
het aantal vereiste behandelings-
stappen aanzienlijk.

De zeer reactieve lichtinitiator 
Ivocerin heeft de weg vrijgemaakt 
voor de ontwikkeling van Tetric 
PowerFill en Tetric PowerFlow voor 
esthetische posterieure restaura-
ties. Deze composieten van 4 mm 
bieden glazuur- en dentineachti-
ge translucentieniveaus. Hiermee 
kunt u dezelfde esthetische resul-
taten bereiken in het posterieure 
gebied als bij conventionele com-
posieten. 

De intelligente uithardingslamp 
Bluephase PowerCure bevat de 
nieuwe generatie uithardingslam-
pen. Het is de slimste Bluephase die 
ooit heeft bestaan. Dankzij het au-
tomatische assistentiesysteem de-
tecteert het apparaat automatisch 
onbedoelde bewegingen van het 
handstuk tijdens de lichtuithar-
dingsprocedure. Het waarschuwt 
de gebruiker voor onjuiste bedie-
ning door te trillen en verlengt 
automatisch de belichtingstijd. Als 
de toevallige beweging voorkomt 
dat het materiaal goed uithardt, 
onderbreekt het licht automatisch 
de belichtingscyclus. Het kan dan 
correct worden herhaald.

In een notendop: minder lagen  
nodig, extreem korte belichtings-
tijden. Het 3s PowerCure-product-
systeem voor esthetische posteri-
eure restauraties vermindert het 
risico op toepassingsfouten en 
onvoldoende uitharding. Tand-
artsen zullen het verschil meteen 
opmerken.

Zie voor meer informatie 
www.ivoclarvivadent.nl. 

Surefil one: zelfadhesief hybride composietmateriaal
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Harmonize™:
Wetenschap en Esthetiek samengebracht

Harmonize™ 
Nanohybride Universeel Composiet

Harmonize™ is een Nanohybride Universeel Composiet met 
Adaptive Response Technology (ART ).

De ART-technologie bestaat uit een systeem van nanovulstofdelen die 
natuurgetrouwe restauraties mogelijk maken. 

Wilt u Harmonize™ kosteloos uitproberen?
Stuur  een email met uw naam, praktijk en adres naar:

info.benelux@kavokerr.com

Kerr Benelux | D’Artagnanstraat 28/2 | 4600 Wezet | België

Harmonize heeft een hoge vulgraad (81%) bestaande uit zirkoniumoxide en 
silica-deeltjes. Naast de geavanceerde fysische- en hanteringseigenschappen, zorgt 
de uiterst doorschijnende harsmatrix en innovatieve vulstofdeeltjestechnologie van 
Harmonize voor restauraties die de reflecterende eigenschappen van menselijke 
tanden nabootsen en voor een verbeterde blending met de aangrenzende tand-
weefsels, “het kameleoneffect”.

ADVERTENTIE

KATANA CLEANER reinigt  
restauratieoppervlakken
Een sterke en duurzame bonding 
tussen tand en restauratie is een 
beslissende factor voor restauraties 
op lange termijn. De kwaliteit van 
de hechting wordt niet alleen beïn-
vloed door het bondingproduct of 
de toegepaste cementeeroplossing, 
maar tevens door de conditie van 
het hechtoppervlak. Kuraray Nori-
take Dental heeft KATANA™ Clea-
ner - een universele cleaner met 
MDP-zout en een pH-waarde van 
4,5 voor intra- en extraorale toe-
passingen - ontwikkeld voor schone 
tand- en restauratieoppervlakken.
Het is bewezen dat de proteïnen 
in speeksel en bloed een negatieve 
uitwerking hebben op de prestaties 
van adhesieven. Vooral bij indirecte 
procedures is het echter niet altijd 
mogelijk om de hechtoppervlakken 
te vrijwaren van orale verontreini-
gingen. Bij de try-in worden de ge-
prepareerde tand en de restauratie 
mogelijk besmet en moeten deze 
worden gereinigd. Spoelen met 
water leidt niet tot het beoogde ef-
fect en bij veel beschikbare cleaners 
blijft er doorgaans vervuiling achter 
op het oppervlak. Tests hebben aan-
getoond dat het gewenste hoge rei-
nigingseffect - zonder in te boeten 

op hechtsterkte - wordt gerealiseerd 
door gebruik van KATANA Cleaner, 
of zandstralen. Bovendien leidt het 
gebruik van KATANA Cleaner tot 
de gewenste resultaten op dentine 
en glazuur in de mond, waarvoor 
zandstralen en de meeste andere 
cleaners niet worden geïndiceerd.
De reinigingsprocedure is uitzon-
derlijk gemakkelijk, snel en zorgvul-
dig: 10 seconden op het oppervlak 
van de restauratie en de geprepa-
reerde tandstructuur of de abut-
ment inmasseren, vervolgens spoe-
len met water en drogen. Dankzij de 
hoge oppervlakte-activiteit van het 
MDP-zout zijn die 10 seconden vol-
doende om de verontreinigingen op 
het oppervlak te verwijderen. 

Meer informatie: 
kijk op www.kuraraynoritake.eu. 

Al 30 jaar professioneel tanden-
bleken met Opalescence PF 
Met OpalescenceTM PF kunnen 
patiënten hun tanden cosmetisch 
en professioneel bleken, gewoon 
in hun eigen huis. Opalescence 
PF-bleekgel wordt gebruikt in op 
maat gemaakte bleeklepels, waar-
door de behandeling precies op de 
glimlach van uw patiënten is afge-
stemd. De gel kan met behulp van 
spuiten eenvoudig en precies wor-
den aangebracht. Dankzij zijn kle-
verige, viskeuze formule loopt de gel 
niet uit de lepel, maar blijft hij goed 
op zijn plek zitten.
Opalescence-bleekgels bevatten 
kaliumnitraat en fluoride (PF), wat 
zorgt voor sterker glazuur en min-
der overgevoeligheid. Het hoge 
watergehalte zorgt voor een goe-
de vochtbalans en behoud van de 
kleur. Opalescence PF is verkrijg-
baar in twee concentraties (10% 
of 16% carbamideperoxide) en drie 
smaken (mint, meloen en normaal). 
Opalescence is al dertig jaar een 
toonaangevend professioneel 

bleeksysteem. Net als alle Opales-
cence-producten is ook Opales-
cence PF alleen verkrijgbaar via 
tandartspraktijken. Maar na de 
eerste behandeling in de praktijk 
kan Opalescence PF heel gemak-
kelijk thuis worden gebruikt. Help 
uw patiënten de beste methode te 
kiezen, afhankelijk van hoe gevoelig 
hun tanden zijn, hoe snel ze resul-
taten willen zien en hoelang ze de 
bleeklepels willen dragen (4-6 uur 
of de hele nacht). Hierdoor zijn indi-
viduele, effectieve en professionele 
resultaten mogelijk!
Lees meer op www.ultradent.com/nl 
of www.opalescence.com/nl. 

Henry Schein 
Dental lanceert  
extra-orale  
afzuigunit
Henry Schein Dental heeft bekend-
gemaakt te gaan samenwerken met 
BA International, een van de groot-
ste reparatiebedrijven voor tand-
heelkundige apparatuur. De on-
derneming heeft een clientèle van 
ruim 100.000 tandartsen in 50 ver-
schillende landen die gebruikmaken 
van haar instrumenten en appara-
tuur. Samen gaan zij de OPTIMA 
EOS 350, een extra-orale afzuigunit, 
distribueren. Het apparaat is speci-
aal ontworpen voor tandheelkun-
dige praktijken om druppeltjes en 
aerosolen op te vangen tijdens de 
behandeling. Het feit dat de afzui-
ging extra-oraal plaatsvindt, draagt 
bij aan het comfort van de patiënt 
tijdens de behandeling. 
De OPTIMA EOS 350 is voorzien 
van een drielaags HEPA H14-filter 
waarmee 99,995% van de deeltjes 
van ≥0,3 μm worden opgevangen. 
Voor het HEPA-filter zijn UVC-lam-
pen geplaatst die de opgevangen 
virussen en bacteriën uitschakelen. 
Via de Intelligent Airflow Dynamics 
komt de afgevoerde lucht vrij via 
de afvoeropeningen bovenaan in 
de achterzijde van het systeem. Zo 
wordt voorkomen dat er deeltjes en 
vuil van de vloer opdwarrelen. De 
afvoer aan de achterzijde draagt bij 
aan het comfort tijdens de behan-
deling en verspreidt de gezuiverde 
lucht in de ruimte.

Meer informatie 
vindt u op  
www.henryschein.nl. 

NIEUW: ICX-Cericx healing 
abutments en afdrukstiften

De nieuwe, goudge-
kleurde ICXCericx he-
aling abutments zijn 
in verschillende gingi-
vahoogten beschikbaar. 
Deze serie is speciaal 
ontwikkeld voor de ICX-
Cericx zirkonium abut-
ments en de ICXCericx 

kleefbasis abutments, maar kun-
nen ook in andere situaties succes-
vol toegepast worden. Met behulp 
van deze nieuwe abutments is een 
optimale aansluiting van de gingi-
va, als voorbereiding op het plaat-
sen van het definitieve abutment 
met kroon, gegarandeerd. 

Het is raadzaam om bij de vervan-
ging van het healing abutment door 
een normaal abutment drie tot vijf 
minuten te wachten. Als de gingiva 
namelijk niet genoeg ruimte heeft 
en druk uitoefent op het abutment, 
wordt na verloop van tijd de verbin-
ding losser en gaat de belasting over 
de schroef en niet meer over de conus 
met alle mogelijke gevolgen van dien. 
De geometrie van deze nieuwe serie 
is zodanig ontworpen dat de rand 
van het abutment niet op de gingi-
va drukt en ook na lange tijd stevig 
op het implantaat blijft zitten. 
Kijk voor meer informatie op 
www.icx-implants.nl. 

QuickSleeper nu gratis een 
maand op proef
Veel tandartsen en patiënten heb-
ben de afgelopen jaren de voordelen 
van intraossale anesthesie met de 
QuickSleeper ondervonden. Een heel 
betrouwbare verdoving: pijnloos, tij-
dens één behandeling in meerdere 
kwadranten kunnen werken en 
geen verdoofde tong, lip of wang. 
Veel mensen zijn nieuwsgierig naar 
de QuickSleeper. U kunt nu risico-
loos kennismaken met de QuickS-
leeper door hem een maand lang 
gratis op proef te nemen. Werken 
met de QuickSleeper heeft zeker 
een leercurve. Logisch, aangezien u 
een nieuwe techniek leert. We gaan 

u gedurende de proefmaand bege-
leiden, om ervoor te zorgen dat ook 
u de voordelen van de QuickSleeper 
kunt ervaren. 
Met een QuickSleeper hoeft u geen 
mandibulair blok meer te zetten, 
zijn bijttrauma’s verleden tijd, ver-
dooft u ook een pulpitis betrouw-
baar, hoeft u geen palatinale injec-
ties te zetten bij extracties en geeft 
u met één injectie een hoektandblok 
zonder de lip te verdoven. Daarnaast 
zijn uw patiënten u bijzonder dank-
baar, omdat ze zonder verdoofd 
gevoel de praktijk weer verlaten.  
Hopelijk gaat u de uitdaging aan 
om met behulp van een andere 
techniek uw verdovingen nog beter 
te maken. Voor uzelf en zeker ook 
voor uw patiënten.

Meer informatie vindt u op 
www.straightdental.com/quick-
sleeper. 
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1.  Het juiste antwoord is b. 
Onderzoek toont aan dat dit geen toegevoegde waarde heeft boven 
het klinisch oordeel van mondzorgverleners. Het is zinvoller te 
kijken naar mogelijke drempels bij het uitvoeren van het Basisadvies 
Cariëspreventie en deze (te helpen) wegnemen.

2.  Het juiste antwoord is b.  
Misschien wel effectief, maar niet efficiënt. Er zal veel overbehandeling 
plaatsvinden. Fissuurlakken moeten op indicatie en niet routinematig 
worden aangebracht.

Deze quizvragen zijn afkomstig uit het naslagwerk Risicoschatting bij 
cariësdiagnostiek en -behandeling (AccreDidact, 2015).

Quiz Antwoorden

Column
Erik Ranzijn

De zomervakantie thuis doorbren-
gen leek ons niet zo’n goed idee. 
De kans dat je na een paar dagen 
‘uitstapjes’ vervalt in een patroon 
dat lijkt op een heel lang weekend, 
sloten we (ik in ieder geval) niet 
uit. Vakantie in eigen land viel ook 
af omdat een vakantiebestemming 
moet voldoen aan twee spijkerharde 
criteria: er moet een andere taal ge-
sproken worden en de Bonuskaart 
moet niet geaccepteerd worden. Dit 
laatste criterium is op slinkse wijze 
toegevoegd omdat het eerste alleen 
onvoldoende is.
Halverwege de rit naar Zuid-Frank-
rijk verlieten we de snelweg en over 
de route nationale meanderden we 
door dorpjes en velden. In een klein 
stadje met een authentieke uitstra-
ling van het joie de vivre - zouden de 
Fransen ook door dergelijke roman-
tische gevoelens overvallen worden 
als ze door Nederland rijden? - stop-
ten we voor een kopje koffie op een 
terrasje onder de platanen. Hoewel 
de coronaregels overal benadrukt 
werden, ging de bevolking er met 
de spreekwoordelijke Franse slag 
mee om. In de auto en de winkels 
werd het mondkapje gedisciplineerd 
gedragen, zelfs als er geen andere 
passagiers in de auto zaten. Op het 
terras echter werden zonder gène 
handen geschud en kussen gegeven.
Het landschap werd steeds droger 
en eenmaal bij de eindbestemming 
aangekomen bleek het water in de 
rivier zo laag te staan dat er nau-
welijks nog van een natte Drôme 
gesproken kon worden (excusez le 
mot). Aan de rand van een lavendel-
veld, omzoomd door coniferen, lag 
een kleine camping. In de schaduw 
van de weelderige bomen stonden 
hier en daar wat tentjes en een ca-
ravannetje. Hier werd rust geboden 
en gevonden.
De camping werd bestierd door een 
elegante vrouw van rond de 70 die 
de zus van Brigitte Bardot en Ca-
therine Deneuve had kunnen zijn, 
maar dan de Assepoestervariant. Ze 
leidde ons rond over haar domein, 
waarbij ze vooral veel aandacht gaf 
aan het bloque sanitaire, en de aldaar 
geldende algemene en coronaspe-

Regina

cifieke regels. Met rode tape waren 
segmenten en looplijnen aangege-
ven. Bij het zwembad wees ze ons 
nadrukkelijk op het rekje waar de 
schoenen achtergelaten moesten 
worden, en en passant riep ze een 
schuchtere Nederlandse leeftijds-
genoot van haar charmant doch di-
rectief tot de orde. Hij wilde in een 
bermuda het zwembad betreden, 
hetgeen in strijd met de hygiëne-
regels was. Kennelijk was ze op der-
gelijk ondoordacht gedrag van haar 
gasten voorbereid, want ze haalde 
uit een ladekastje naast het schoe-
nenrek een zwemslip tevoorschijn 
en overhandigde hem deze met de 
mededeling dat ze hem gewassen 
terug verwachtte. Zichtbaar aan-
gedaan door deze blamage, en vol-
komen monddood, droop de man af 
om zich om te kleden.
Toen we met haar terug liepen naar 
het bureau om de inschrijving te re-
gelen wist ik het: hier voelde ik de 
ontspanning over mij neerdalen. 
Na het afwikkelen van de admi-
nistratieve procedures, en nadat ik 
haar voor de zoveelste keer madame 
had genoemd, deed ze haar mond-
kapje omlaag en trakteerde mij op 
een overrompelende glimlach met 
vuurrode lippen. “Je m’appelle Regi-
na.” Nomen est omen, dacht ik, en 
daar is geen woord Frans bij.

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

De Design Edition van KaVo 
is geïnspireerd door Japan
“Japanse cultuur was de inspiratie 
voor deze nieuwe edities,” vertelt 
Susanne Schönberg, die verant-
woordelijk is voor het ontwerp 
van  behandelunits bij KaVo-part-
ner SLOGDESIGN. “Als een land vol 
spannende contrasten biedt Japan 
ons ontwerpers een unieke variatie 
aan inspiratie. Bovenal werden we 
geïnspireerd door de diepgewortel-
de traditie, de kalmerende geest van 
Zen en de veelzijdige natuur van 
Japan. Oorspronkelijk hadden we 
slechts één ontwerpmotief gepland, 
maar het werd een hele serie. Elk 
motief heeft zijn eigen symboliek 
en maakt indruk met de heldere 
ontwerptaal en lijnen die eenvoudig 
te combineren zijn.”
En dat is wat het speciaal maakt: 
alle ontwerpen passen stijlvol in elk 
ruimteconcept en, afhankelijk van 
de kleur- of materiaalcombinatie, 
creëren hun eigen stemming en 
effect. Niet alleen worden behan-
delkamers gemoderniseerd met de 
nieuwste technologie, maar ook de 
esthetiek van de praktijk kan up-
to-date worden gebracht als één 
geheel of in delen. Als een volledige 
serie werkt de Design Edition ook 
voor een coherent maar toch ge-
individualiseerd ontwerp van ver-
schillende behandelruimtes. Of de 
praktijkruimtes er speels, klassiek 

of urban uitzien is een kwestie van 
combinatie en persoonlijke smaak:
• Cherry Blossom: Kersenbloesem 

is de belichaming van schoonheid 
en wordt gezien als het teken van 
een nieuw begin. Het veelzijdige 
en lichte ontwerp van ‘Cherry 
Blossom’ kan zowel helder, zui-
ver en speels zijn maar kan ook, 
bijvoorbeeld in combinatie met 
donkere tinten, zorgen voor een 
contrasterende achtergrond met 
karakter.

• Bamboo: Van de kleur groen 
wordt gezegd dat het een kalme-
rende, rustgevende en toch ver-
frissende kwaliteit heeft. Bamboe 
is in Japan het symbool van zui-
verheid. De gebogen vormen zien 
er elegant en licht uit en creëren 

een zacht en gezellig gevoel van 
ruimtelijkheid.

• Fujisan: Zelfverzekerd en krach-
tig, de hoogste berg in het land 
van de rijzende zon rijst op in per-
fecte symmetrie. Het ongecom-
pliceerde design in zonnig geel 
ziet er warm, bemoedigend en 
opwindend uit en maakt indruk 
met de helderheid en gestructu-
reerde lijnen.

De Design Edition geïnspireerd door 
Japan is beschikbaar voor de volgen-
de KaVo behandelunits: KaVo ESTE-
TICA E70/E80 Vision, KaVo ESTETICA 
E50 Life en KaVo Primus 1058 Life.

Meer info: https://now.kavo.com/
design-edition-nl/. 

Kulzer introduceert Venus Diamond 
en Venus Pearl ONE Shade
“One for the basics. All for the 
details.” Met deze boodschap in-
troduceert Kulzer dé universele 
one-shade composietoplossing 
voor de meest gangbare dagelijkse 
restauraties; Venus Diamond ONE 
Shade en Venus Pearl ONE Shade. 

ONE Shade bespaart veel tijd om-
dat er geen kleurbepaling meer 
nodig is. Venus Diamond en Venus 
Pearl ONE Shade hebben het gro-
te voordeel dat ze deel uitmaken 
van een familie van composie-
ten die al meer dan tien jaar we-
tenschappelijk is geëvalueerd en  
gedocumenteerd in tal van klini-
sche studies. Venus Diamond en 
Venus Pearl worden wereldwijd 
door tandartsen gewaardeerd  
om de efficiënte verwerking, sterk-
te  en  esthetische  mogelijkheden. 

De unieke TCD-matrix en het ge-
optimaliseerde nanohybride vul-
systeem leiden tot een uitzon-
derlijke buigsterkte, minimale 
krimpspanning en een hoge slijt-
vastheid, waarmee chipping en 
breuken worden voorkomen. De 
innovatieve Venus-formule belooft 
dus langdurige, aantrekkelijke en 
betrouwbare restauraties met een 

permanente, natuurlijke glans. 
Beide composieten hebben ook 
een hoge radiopaciteit, wat zorgt 
voor een  betrouwbare  diagnose. 
Tandartsen hoeven hun behan-
delingsgewoonten niet te veran-
deren als ze een betrouwbaar al-
les-in-ééncomposiet gebruiken. Op 
basis van voorkeur en indicatie kan 
er gekozen worden uit Venus Dia-
mond ONE Shade voor een stevige 
consistentie en Venus Pearl ONE 
Shade voor een soepele consisten-
tie. Beide composieten zijn stabiel, 
plakken niet en hebben een lange 
werktijd. Doordat het materiaal 
mooi blijft staan, is het eenvoudig 
te modelleren. Beide composieten 
bieden perfecte kleur adaptatie en 
onbeperkte mogelijkheden voor de 
esthetische zone. Een tweede merk 
of soort composiet is hierdoor over-
bodig.

Ga voor meer informatie naar: 
www.kulzer.nl/try-ONE.  
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‘s Werelds nummer 1   Waterflosser merk

Waterpik® heeft meer dan 70 onafhankelijke onderzoeken met duizenden patiënten 
die de voordelen, veiligheid en doeltreffendheid aantonen.

DE WETENSCHAP IS DUIDELIJK

Schrijf je in voor een educatieve sessie:
www.waterpik.nl/professioneel/lunch-learn

Slagtand van bosolifant opgevist 
Een bijzondere vangst voor de 
Eurokotter ARM 46. Begin juli viste de 
kotter in de omgeving van vaargeul 
Het Scheur voor de kust van België. In 
de zuidelijke bocht van de Noordzee 
werd het net aan dek gehesen, met 
daarin een slagtand van een bos-
olifant van ruim 60 kilo. De slagtand 
ging naar North Sea Fossils uit Urk en 
werd daar herkend als een slagtand 
van een laat-pleistocene bosolifant, 
Elephas antiguus. Het is al langer 
bekend dat er op de Noordzeebodem 
resten van deze bosolifant te vinden 
zijn, maar vondsten worden zelden 
gedaan. Het opvissen van een bijna 
complete slagtand is dan ook bijzon-
der te noemen. 
(BRON: PLEISTOCENEMAMMALS.COM, 
26-07-2020)

FOTO: PIXABAY/GIACOMO ZANNI

Tand verlaat show
Tijdens een live-uitzending hoop 
je dat alles goed gaat en er geen 
onverwachte dingen gebeuren, 
maar voor de Oekraïense nieuwsle-
zeres Marichka Padalko verliep een 
live-uitzending toch even anders. Ze 
presenteerde het ochtendnieuws toen 
een van haar voortanden loskwam. In 
de uitzending is te zien hoe Padalko 
subtiel de tand uit haar mond haalt 
en rustig verder gaat met het nieuws, 
met een gapend gat op de plek van 
de tand. “Dit is waarschijnlijk mijn 
vreemdste ervaring ooit in mijn 
20-jarige carrière als presentatrice,” 
aldus Padalko. Op Instagram liet ze 
later weten dat het om een neptand 
ging. Tien jaar geleden sloeg haar 
dochter per ongeluk met een wekker 
op haar mond. Gelukkig kon Padalko 
zelf wel lachen om het incident 
tijdens de uitzending.
(BRON: METROTIME.BE, 16-07-2020)  

Golfclub ontmoet tanden 
Op internet is een filmpje versche-
nen waarin zanger Jason Derulo de 
tanden van acteur Will Smith eruit 
slaat met een golfclub. In het filmpje 
is te zien hoe Derulo een golfles volgt 
bij Smith, maar dit loopt uit de hand. 
Nadat Smith klaar is met zijn uitleg 
doet hij een stap naar achter zodat 
Derulo zijn golfswing kan oefenen. 
Op dat moment bedenkt Smith dat 
hij iets vergeten is, bukt naar voren 
terwijl hij “Nog niet slaan!” roept. 
Derulo slaat hem echter vol in zijn 
gezicht en in het filmpje is een tand 
te zien die over de vloer rolt. Smith 
neemt wraak door Derulo vervolgens 
met de golfclub vol in zijn edele delen 
te slaan. Hoewel geen van beide het 
toegeeft, lijkt het in het filmpje te 
gaan om een grap. Zo zijn er in het 
filmpje twee kapotte tanden en mist 
er ineens een derde op de foto. Op 
zijn Instagram laat Derulo de desbe-
treffende foto zien van hem en Smith 
samen, inclusief het fietsenrek, met 
als bijschrift “Hij omarmt eindelijk 
zijn nieuwe glimlach”.
(BRON: AD.NL, 04-08-2020)

Elvis Presleys pillenverstrekker
In 1977 stierf Elvis Presley op 42-jarige 
leeftijd aan een hartaanval gelinkt 
aan zijn verslaving aan medicijnen. 
Linda Thompson, zijn ex-partner, 
beschrijft in haar autobiografie welke 
gevolgen deze verslaving voor hen 
had. In eerste instantie zocht ze niets 
achter de medicijnen die Presley 
steeds nam, maar het werd haar al 
snel duidelijk dat het niets met een 
medische indicatie te maken had. 
Zo ging ze een keer met Presley mee 
naar de tandarts. Na een ”knipoog en 
knikje” verliet de tandarts de kamer, 
waardoor Presley en Thompson alleen 
waren. “Elvis opende onmiddellijk het 
kastje onder de wastafel en haalde 
er een enorme pot pillen uit. Zonder 
te twijfelen begon hij zijn zakken te 
vullen met de pillen,” aldus Thompson. 
Presley verklaarde dat de tandarts 
wist wat hij deed en dat het om 
simpele slaappillen ging die moeilijk 
te krijgen waren. 
(BRON: MIRROR.CO.UK, 08-08-2020)

Nieuwsflits
Cone Beam CT (CBCT) is een rela-
tief jonge beeldvormingstechniek in 
de tandheelkunde. Toch heeft deze 
techniek zich al een duidelijke plaats 
weten te verwerven als diagnosticum 
in diverse tandheelkundige deelge-
bieden, zoals de endodontologie, im-
plantologie, orthodontie, gnathologie 
en natuurlijk ook de MKA-chirurgie. 
De datasets die met CBCT kunnen 
worden gegenereerd, bieden ook 
andere innovatieve toepassingsmo-
gelijkheden, zoals implantologie, 
computer-gegenereerde behandel-
plannen voor tandverplaatsing in de 
orthodontie, virtuele interpretatie in 
3D en 3D-printen in de MKA-chirur-

BOEK 
VAN DE
MAAND

Overzichtelijk naslagwerk 
over CBCT voor tandartsen

Cone Beam Computed 
Tomografie

gie. Er zullen in de nabije toekomst 
ongetwijfeld nog meer toepassingen 
tot ontwikkeling komen. Dit boek is 
perfect voor de innovatieve professio-
nals in de tandheelkunde. 

Shanné Francisca, Boekverkoper 
tandheelkunde bij Geneeskundeboek.nl

Paul van der Stelt | ISBN: 9789089763501  |  
Paperback | Nederlands100 pagina’s

Prijs: € 45,00

https://pleistocenemammals.com/een-enorme-slagtand-van-de-bosolifant-van-de-noordzeebodem-opgevist/
https://nl.metrotime.be/2020/07/16/must-read/genant-tand-van-nieuwslezeres-valt-uit-tijdens-live-uitzending-video/
https://www.ad.nl/show/bizar-filmpje-jason-derulo-slaat-voortanden-will-smith-eruit-met-golfclub~aa467abe/
https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/dark-truth-elvis-presleys-drug-22472519
http://Geneeskundeboek.nl


QuickSleeper5
Gratis op proef.

Intra-ossale anesthesie met de QuickSleeper
Bij intra-ossale anesthesie wordt in het midden van het spongieus bot geïnjecteerd (zo dicht mogelijk bij de 
apex). Hierdoor is de effectiviteit aanmerkelijk hoger dan bij andere technieken. De verdoving werkt onmiddellijk 
en er kan direct behandeld worden. De tong, lip en wang van de patiënt worden niet meeverdoofd.  
 
De QuickSleeper is een apparaat dat elektronisch gestuurde injectiesnelheid combineert met het gebruik van 
de intra-ossale verdovingstechniek (de naald roteert door de cortex). Dit leidt tot een pijnloze verdoving die 
nagenoeg altijd zit. 

Meer informatie op quicksleeper.nl of 
contacteer Simon op 020 22 99 0 99

Uniek eenmalig aanbod:
� online training vooraf
� professionele begeleiding
� 1 maand looptijd
� geen verplichtingen nadien
� reageer voor 30 september

Met een QuickSleeper hoeft u geen mandibulair blok meer te zetten, zijn bijttrauma’s 
verleden tijd, verdooft u ook een pulpitis betrouwbaar, hoeft u geen palatinale injecties 
te zetten bij extracties en geeft u met 1 injectie een hoektand-hoektand blok zonder dat 
de lip verdoofd is. Daarnaast zijn uw patiënten u bijzonder dankbaar, omdat ze zonder 
verdoofd gevoel de praktijk weer verlaten.
 
Probeer de QuickSleeper nu 1 maand gratis uit!
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