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In dit nummer adviseert Alex-
ander Tolmeijer jonge tandart-
sen goed na te denken over hun 
ideale werksetting, zeker als ze 
een eigen praktijk willen star-
ten.  In een ander artikel komen 
drie jonge tandartsen aan het 
woord die na enkele jaren erva-
ring dat hebben gedaan en een 
duidelijke richting hebben ge-
kozen. Joanna van Agthoven (b), 
Hilde Wolters (m) en Niki Tang 
(o) vertellen over hun ambities 
en keuzes. Alle drie met even-
veel enthousiasme.
Lees verder op pagina 14 

De ambities van 
jonge tandartsen

Je viert je vijfde jubileum niet met 
een groot congres, maar met een fu-
sie met de vereniging die je 25 jaar 
uit onvrede en wrok hebt verlaten. 
Het lijkt de ANT te gaan gebeu-
ren. In september zou het 25-jarig 
bestaan met een mooi jubileum-
congres worden gevierd. Maar het 
coronavirus gooide roet in het eten. 
Geen congres, maar wel een inten-
sieve samenwerking rond de co-
ronaperikelen met onder meer de 
KNMT, de andere tandartsberoeps-

Van jubileum naar fusie

UTRECHT Vanaf maandag 21 sep-
tember kunnen zorgmedewerkers, 
ook uit de mondzorg, zich met  
prioriteit laten testen op covid-19. 

Er is een aantal criteria opgesteld 
waarmee zorgmedewerkers voor-
rang krijgen:

vereniging. Zowel voor de ANT als 
de KNMT maakte deze crisis nog 
eens extra duidelijk dat twee ver-
enigingen elkaar weliswaar scherp 
kunnen houden, maar dat je ge-
zamenlijk meer kunt bereiken. De 
voorzitters van beide verenigingen, 
Jan Willem Vaartjes (ANT) en Wol-
ter Brands (KNMT) lijken weinig 
belemmeringen meer te zien voor 
de fusie. Ze denken dat er voldoende 
draagvlak bij hun leden voor is.
Lees verder op pagina 10 

Voorrang voor mondzorg- 
medewerkers in coronateststraat

• als ze klachten hebben passend 
bij corona;

• als ze onmisbaar zijn voor de (di-
recte) patiëntenzorg en continu-
iteit van de zorg;

• als ze tegen betaling zorg ver-
lenen op grond van de Zorgver-
zekeringswet; Wet Langdurige 
Zorg; Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (vooral respijtzorg 
en dagbesteding); intramurale 
onderdelen van de Jeugdwet; Wet 
forensische zorg; Wet Publieke 
Gezondheid of onder de reikwijd-
te van de Wet BIG vallen*; 

• als ze niet vervangen kunnen 
worden door een collega.

Omdat de testcapaciteit zelf onge-
wijzigd is, roept het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) op voorzichtig om te gaan 
met de capaciteit. Zo wordt ge-
vraagd om alleen zorgmedewerkers 
te testen die niet vervangen kun-
nen worden en die essentieel zijn 
voor de continuïteit van de zorg.  
Zorgmedewerkers (en onderwijs-
personeel) die voldoen aan de  
criteria kunnen bellen met het  
coronatestprioriteitsnummer van 
de GGD, tel. 0800 – 8101. De cri-
teria worden gecontroleerd tij-
dens het maken van de afspraak. 
Het streven is om zorgmedewer-
kers dezelfde dag nog te testen en 
de uitslag te geven. Binnen elke 

Lees verder op pagina 3 
Jan Willem Vaartjes (ANT-voorzitter): 

“Twee vechtende beroeps-
verenigingen zijn schadelijk”

http://www.dental-tribune.nl
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Column 
Reinier van de Vrie

Eigenlijk 
niet
Hoe kom ik aan de overkant? Elke 
voetganger kent dat probleem. Waarom 
hebben ze hier geen stoplicht neergezet? 
Zeker bij druk verkeer is het prettig 
dat stoplichten een oversteek regelen. 
Maar ’s avonds om een uur of elf fiets 
je gewoon door als je alleen in de verste 
verte een auto ziet. Het mag eigenlijk 
niet, maar dan heb je lak aan het rode 
stoplicht (pardon verkeerslicht) . 
We houden van regels als ze in ons 
voordeel zijn en haten ze als ze tegen 
ons werken. Bij uitstek komt dat naar 
voren bij sport en spel. Wel of niet bui-
tenspel? De ene supportershelft joelt om 
een fluitsignaal, de andere helft hoont 
het weg. Bij tennis heb ik al heel wat 
verhitte discussies meegemaakt over 
een bal in of uit.
Wat ook interessant is, is hoe we regels 
hanteren. Sommige regels gelden meer 
dan andere regels. Dat leidt tot boeiende 
gesprekken tussen de rekkelijken en de 
preciezen. Om nog maar een tennisvoor-
beeld te nemen: je mag met je racket of 
lichaam – op een enkele uitzondering 
na – niet over of tegen het net komen 
op het moment dat je de bal speelt. Veel 
amateursporters vinden het kinder-
achtig als daar wat van wordt gezegd. 
Kennelijk geldt die regel alleen voor 
topsporters. Bij bordspelletjes  
ontzien we kleine kinderen, omdat die 
de regels nog niet zo goed snappen.  
En zo ontstaan er weer nieuwe  
– simpelere – regels, waardoor  
Monopoly vele variaties kent. 
Om dan uit te komen bij de coronaregels. 
Die zijn meer dan terecht, onduidelijk, 
zwaar overdreven … Iedereen heeft er 
zijn perceptie bij. En ook al ben je het 
ermee eens, leef ze maar eens strikt 
na. Hoe vaak hoor je na een omhelzing 
of hug van een zeer dierbaar iemand 
niet dat het eigenlijk niet kan of mag, 
maar … De drang om genegenheid te 
tonen wint het dan kennelijk van het 
coronagevaar.
Dan hebben we nog de beroepsregels. 
Ach, u kent ze ... Goed dat die er zijn, 
toch? Met uw collega’s heeft u ze 
immers zelf bedacht. Of zijn sommige 
inmiddels onzinnig en overbodig? We 
moeten regels alleen handhaven als die 
voordeel opleveren. Zo niet, dan schrap-
pen, maar wel op basis van een rationele 
discussie en een democratisch besluit. 
Bij ‘eigenlijk niet’ is er kennelijk twijfel.

Reinier van de Vrie is freelance  
tandheelkundig journalist en  
tekstschrijver en hoofdredacteur  
van Dental Tribune Nederland.  
Contact:  vrie@dental-tribune.nl. 
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100.000 euro 
boete voor zorg-
verzekeraars
UTRECHT De Nederlandse Zorg-
autoriteit (NZa) heeft vier verze-
keraars onder de vlag van Coöpe-
ratie VGZ een gezamenlijke boete 
van 100.000 euro opgelegd. De 
verzekeraars hielden zich bij de in-
koop van zorg niet aan de geldende 
regels. Zo hebben ze de wijzigingen 
in het inkoopbeleid en in de proce-
dure van zorginkoop niet volgens 
de regels bekendgemaakt. 

Een zorgverzekeraar moet wijzi-
gingen tijdig, gemotiveerd en op 
dezelfde wijze bekendmaken als 
waarop de oorspronkelijke infor-
matie bekend is gemaakt. Geïnte-
resseerde zorgaanbieders blijven 
op die manier volledig op de hoog-
te van eventuele wijzigingen. Het 
zorgt er bovendien voor dat het 
inkoopproces transparant blijft en 
draagt bij aan de zorgplicht door 
de verzekeraar, aldus de NZa. Deze 
regel staat ook beschreven in arti-
kel 7 van de Regeling transparantie 
zorginkoopproces Zvw. 

VGZ, IZA, UMC en Univé Zorg krij-
gen ieder een boete van 25.000 euro 
opgelegd omdat wijzigingen in het 
inkoopbeleid niet op de juiste wij-
ze bekend zijn gemaakt. Zo kregen 
mondzorgzorgaanbieders een con-
ceptovereenkomst met een verlate 
datum aangeboden. Dit gebeurde 
omdat VGZ de publicatiedatum van 
de conceptovereenkomsten had ge-
wijzigd zonder dit tijdig te melden. 
De zorgverzekeraars kunnen nog in 
bezwaar gaan.

(bron: NZa) 

 Vervolg van pagina 1

Prinsjesdag stelt zorg en 
economie centraal
UTRECHT De Rijksbegroting voor 
2021 bevat voor de zorg, en speci-
fiek de mondzorg, een aantal rele-
vante punten. Die punten worden 
door de KNMT en ANT op een rij 
gezet. Hun gezamenlijke publicatie 
lijkt een extra signaal richting de 
voorgenomen fusie van de twee 
beroepsverenigingen.

Hoewel vorig jaar op Prinsjesdag an-
dere verwachtingen werden gewekt, 
komt er in 2021 toch geen verhoging 
van het aantal opleidingsplaatsen 
Tandheelkunde. Dit ondanks het 
eerdere advies van het Capaciteit-
sorgaan om jaarlijks 359 tandartsen 
op te leiden in plaats van de huidige 
275. Een inhoudelijke kabinetsreac-
tie volgt later dit jaar. Volgens KNMT 
en ANT laat het kabinet op deze ma-
nier willens en wetens een tandart-
sentekort ontstaan.

In 2021 kan de Tweede Kamer een 
wetsvoorstel voor een nieuw pen-
sioenstelsel tegemoetzien. Ook 
streeft het kabinet voor begin 
2021 naar een uitgewerkt voorstel  
voor een verplichte arbeidsonge-

schiktheidsverzekering voor zzp’ers,  
zoals overeengekomen in het pen-
sioenakkoord. De verplichting gaat 
niet gelden voor zzp’ers die zich al 
hebben verzekerd boven de wette-
lijke regeling uit. De afbouw van de 
zelfstandigenaftrek wordt versneld, 
van € 250,- in het oorspronkelijke 
plan naar € 360,- per jaar (€ 390,- per 
2028): in 2036 is de zelfstandigen-
aftrek teruggebracht naar € 3.240. 
Zelfstandigen, maten en zzp’ers 
worden in 2021 gecompenseerd 
door een verhoging van de arbeids-
korting en een verlaging (van 0,25%) 
van het belastingtarief in de eerste 
schijf. Er wordt momenteel niet ge-
handhaafd op de Wet deregulering 
beoordeling arbeidsrelaties (Wet 
DBA), maar dat moratorium loopt 
af op 1 januari 2021.

Met de in de troonrede genoem-
de 5% economische krimp in 2020 
bevinden we ons in roerige tijden, 
stellen KNMT en ANT. Ze “gaan de 
uitdagingen in 2021 met vertrou-
wen aan”.

(bron: KNMT, ANT) 

GGD-regio komt er minimaal één 
testlocatie waar zorgmedewerkers 
met prioriteit getest kunnen worden.  
De Mondzorgalliantie is blij met het 
besluit van het ministerie van VWS. 
Zij had daar eerder nog per brief op 
aangedrongen.  

*Geldt ook voor zzp’ers, uitzendkrachten 
en medewerkers die uit een pgb betaald 
worden.

(bron: KNMT) 

UBO-register van start 
UTRECHT Vanaf 27 september moeten bedrijven en organisaties zich bij 
een nieuwe inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) ook registre-
ren in het UBO-register. In dat register wordt vastgelegd wie het bij het 
bedrijf of de organisatie voor het zeggen heeft. Het register is voortgeko-
men uit Europese regelgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering. 
Tandartsen met een eenmanszaak en tandarts-zzp’ers hoeven zich niet 
te registreren.  

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial 
Owner’, wat vrij vertaald de uitein-
delijk belanghebbende betekent. Dit 
is een natuurlijke persoon met een 
(in)direct kapitaalbelang vanaf 25% 
in alle naar Nederlands recht opge-
richte rechtspersonen, zoals stich-
tingen en maatschappen. Hoewel 
tandartsen die een eenmanszaak 
hebben of als zzp’er werken zich 
niet hoeven te registreren, moe-
ten zij op verzoek wel UBO-infor-
matie verstrekken aan financiële 
instellingen. Een inschrijving in 
het landelijke UBO-register is niet 
verplicht. 

Bij zorgdatabureau Vektis hebben 
veel mondzorgverleners al een 
UBO-registratie gedaan om uit-
keringen van zorgverzekeraars te 
kunnen krijgen. Zorgverzekeraars 
zijn wettelijk verplicht de uitein-
delijk belanghebbende te kennen 

en te controleren. De registratie  
bij Vektis komt niet in de plaats van 
de verplichte opname in het lande-
lijke UBO-register. Vanaf 27 sep-
tember 2020 hebben organisaties 
18 maanden de tijd om hun UBO te 
registreren. De KVK zal organisaties 
en bedrijven ook actief gaan bena-
deren. Hierop wachten hoeft niet, 
de registratie kan kosteloos gedaan 
worden via KVK.nl/UBO.
 
(bron: KNMT) 

mailto:vrie%40dental-tribune.nl?subject=
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https://www.kvk.nl/ubo
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1.  Op basis van onderzoeksgegevens wordt geschat dat ongeveer 5% 
van de algemene bevolking halitose heeft.
 a. Juist  
b. Onjuist 

2.  Alleen rechtstreeks ruiken aan iemands uitgeademde lucht is geen 
goede methode om halitose te diagnosticeren.
 a. Juist 
b. Onjuist

De antwoorden vindt u op pagina 22.

Quiz

Feiten & cijfers

1,5 miljard
Van de 20 miljard tandpastatubes die jaarlijks geproduceerd worden, ver-
dwijnen er 1,5 miljard in onze vuilnishopen en oceanen. De rest wordt ver-
brand. Dat beweert Smyle, een nieuw Nederlands bedrijf dat tandpastata-
bletten verkoopt als alternatief voor tandpasta. Volgens Smyle scheelt dat 
jaarlijks veel afval van tandpastatubes. Die zijn niet goed te recyclen, omdat 
ze gemaakt worden van verschillende soorten plastic, vaak voorzien van een 
laagje aluminium. Smyle en partners zijn de actie bespaar1miljoentubes.nl 
gestart om te besparen op tandpastatubes. Meerdere fabrikanten proberen 
inmiddels wel om recyclebare tubes op de markt te brengen. Overigens had 
Nederland tot 2012 ook een aandeel in de productie van tandpasta. Tot die 
tijd werden in Amersfoort jaarlijks zo’n 100 miljoen tubes Prodent en Zen-
dium gemaakt. Unilever verplaatste in dat jaar de productie naar Frankrijk.
Bron: bespaar1miljoentubes.nl, Trouw  

Stoelendans
In mijn eerste column dit jaar heb 
ik mijn oude vete tegen de Wet 
deregulering beoordeling arbeids-
relatie (DBA) weer eens opgepakt. 
En kennelijk tot genoegen van de 
wetgever, want opnieuw word ik 
uitgedaagd om iets te vinden van 
de nu voorliggende plannen. Bij de 
start van Rutte III was reeds in het 
regeerakkoord voorzien in de wij-
ziging of afschaffing van deze wet. 
De grote groep zzp’ers werd onder-
verdeeld in drie groepen. Aan de 
onderkant de minst verdienenden, 
denk aan de pizzabezorger, dan een 
middengroep, en tot slot de groep 
wel verdienenden; u als tandarts. 
Maar eigenlijk heeft de wetgever 
volgens mij geen idee hoe men dit 
voortslepende probleem moet tac-
kelen. Steeds worden de ideeën aan 
de kant geschoven en maken ze 
plaats voor een nieuw idee of een 
oud idee in een nieuw jasje. Zo ook in 
de soap rondom de DBA. Deze plan-
nen uit het regeerakkoord zijn weer 
van de baan en alle zzp’ers zijn weer 
verworden tot één grote groep. Voor 
deze hele groep kan met behulp van 

een zogenaamde webmodule wor-
den vastgesteld hoe men werkzaam 
is. De uitkomst van de invuloefening 
kan zijn: een ‘opdrachtgeversverkla-
ring’, een ‘indicatie dienstbetrek-
king’ of ‘geen oordeel mogelijk’. De 
webmodule bevindt zich nu nog in 
een experimentele fase, maar mi-
nister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid Wouter Koolmees heeft 
goede hoop dat deze per 1 januari 
2021 kan worden ingevoerd en dat 
daarmee de modelovereenkomsten 
komen te vervallen.
Als accountantskantoor met een 
grote groep cliënten die als zzp’er 
werkzaam is binnen de mondzorg, 
hebben wij deze webmodule al ge-
test. Helaas zijn de uitkomsten wei-
nig bemoedigend. De gemiddelde 
tandarts-zzp’er komt uit op een ‘in-
dicatie dienstbetrekking’. De gevol-
gen hiervan zullen naar mijn stellige 
overtuiging groot zijn. Het ontbre-
ken van de huidige status van fiscaal 
ondernemer, zal leiden tot een aan-
zienlijk verlies aan netto inkomen. 
De daartegenover staande rechten 
van een arbeidsovereenkomst bie-
den onvoldoende compensatie. 
De gedachte dat dit misfortuin 

Column                     Richard Mastwijk

vraagt om een bijdrage van de 
praktijkhouder, lijkt mij niet uit te 
sluiten. Ongeacht de vraag in hoe-
verre dit redelijk is, zal er in meni-
ge praktijk wel een dergelijke dis-
cussie ontstaan. Met als mogelijke 
consequentie het verbreken van de 
arbeidsrelatie en het begin van een 
zoektocht naar een andere praktijk 
met ruimere fiscale en/of financië-
le mogelijkheden. Zeker voor de ke-
tens met de toch al smalle marges 
geen fijn vooruitzicht. Aannemelijk 
is dat een groep tandartsen kiest 
voor een eigen praktijk of toetreedt 
tot een maatschap. Voor het overige 
deel zal een soort stoelendans ont-
staan met of zonder de gewenste 
effecten. Mij lijkt het zaak om niet 
te wachten tot het probleem daar is, 
maar er vroegtijdig met elkaar het 
gesprek over aan te gaan.

Richard Mastwijk
Consultant en partner bij van helder 

tandpastatubes 
belanden jaarlijks in 
vuilnis en oceaan.

8 tips en checklist voor  
betere werkhouding
UTRECHT Veel tandartsen ervaren 
onnodige lichamelijke klachten die 
te wijten zijn aan een verkeerde 
houding aan de stoel. Bijna twee 
op de drie tandartsen heeft een 
verkeerde werkhouding. De KNMT 
geeft tandartsen 8 tips en een 
checklist om klachtenvrij en com-
fortabel te werken. 

1.  Zorg voor een goede werkhoogte
Bij een goede werkhoogte zijn je 
handen iets hoger geplaatst dan je 
ellebogen. Tijdens het werk maken 
je onderarmen een hoek van maxi-
maal 25 graden. In rust is de hoek 
niet groter dan 10 tot 15 graden.

2.  Voorkom overbelasting van je 
lichaam

Zorg ervoor dat je je rug nooit te-
gelijkertijd buigt en draait. Als je 
al buigt, buig je rug dan niet meer 
dan 10 graden naar voren. Voor je 
nek is het raadzaam om maximaal 
25 graden te draaien. Voor je boven-
armen geldt: hef ze niet meer dan 
20 graden op. 

3. Ga afwisselend staan en zitten
Het is raadzaam om af en toe van 
de stoel te komen en even de benen 
te strekken. Hele marathons lopen 
hoeft niet; het kan al in de kleine 
dingen zitten. Even een kopje kof-
fie halen of zelf de patiënt uit de 
wachtkamer halen en je maakt al 
meer meters dan je denkt. 

4.  Maak gebruik van de  
gemodificeerde pengreep

Je bent misschien al snel geneigd 
om je instrumenten te hanteren 
zoals een pen. Een iets aangepaste 
variant, de gemodificeerde pen-
greep, is echter meer aan te raden. 
Je belast je pols zo veel minder én 
de greep is 50% sterker. 

5.  Het hoofd van je patiënt kan 
ook bewegen

Het is bijna vanzelfsprekend, maar 
toch wordt het in de praktijk vaak 
vergeten. Beweeg niet steeds om 
het hoofd van je patiënt mee, maar 
beweeg het hoofd meer met je mee. 

6. Schudden met de schouders
Als je om de tien minuten even 
je schouders en armen losschudt, 
ontspan je de spieren en bevorder 
je de doorbloeding. 

7.  De tandartslamp op juiste 
hoogte

Voorkom schaduwen en strijklicht. 
Laat de lichtbundel van de tandarts - 
lamp ongeveer parallel lopen met 
de blikrichting. Probeer de lamp 
ook zoveel mogelijk loodrecht op je 
werkveld te richten. De lamp kan 
het best vlak boven het hoofd van 
de behandelaar gezet worden. 

8.  Werkhouding tips voor  
zwangere behandelaren

Voor zwangere vrouwen wordt 
aangeraden om vooral dynamisch 
te werken en voldoende rust te 
nemen. Door het nemen van kor-
te pauzes voorkom je dat je veel in 
dezelfde houding zit. Kort staand 
werken is ook een tip die gehan-
teerd kan worden bij bijvoorbeeld 
extracties. Besteed ook aandacht 
aan je ademhaling. 

Wil je meer tips over een goe-
de werkhouding? Bekijk dan ook 
eens de checklist voor een gezon-
de werkhouding van de Stichting 
Kennisplatform voor Ergonomie in 
de mondzorg. Vanaf pagina 20 in 
de PDF staat de checklist. 

(bron: KNMT) 

http://bespaar1miljoentubes.nl
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HELP UW PATIËNTEN
OP WEG NAAR
GEZOND TANDVLEES

Adviseer PARODONTAX COMPLETE PROTECTION
om uw patiënten te helpen hun tandvlees  
gezond te houden

1Vergeleken met een gewone tandpasta. Bij twee keer per dag poetsen, na 6 maanden gebruik. Parodontax is een medisch hulpmiddel. 
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Referentie: Data on file, GSK, RH02434, January 2015. Handelsmerken zijn eigendom van of in licentie  

gegeven aan de GSK groep. © 2020 de GSK groep of de licentiegever. PM-NL-PAD-20-00056.

ADVERTENTIE

Machtigings-
aanvraag via 
Vecozo niet 
meer verplicht 
bij VGZ
UTRECHT Na overleg met de KNMT 
heeft zorgverzekeraar VGZ de ver-
plichting over een machtigingsaan-
vraag aangepast. Mondzorgaanbie-
ders worden niet langer verplicht, 
maar verzocht een machtigings-
aanvraag voor niet-gecontracteer-
de mondzorg bij VGZ uitsluitend 
digitaal via Vecozo in te dienen.

Een verzekerde wordt geacht zelf 
een machtigingsaanvraag bij zijn 
zorgverzekeraar in te dienen. In de 
polisvoorwaarden is geregeld dat 
de zorgverzekeraar in sommige ge-
vallen eerst toestemming gegeven 
moet worden. In de polisvoorwaar-
den moet een verplichte digitale 
aanvraag via Vecozo zijn opge-
nomen, maar bij VGZ is hier geen 
sprake van.
In de praktijk komt het vaker voor 
dat de mondzorgaanbieder, namens 
de patiënt, via Vecozo een aanvraag 
indient. Dit is sneller en efficiënter. 
De KNMT zegt dan ook te begrijpen 
dat zorgverzekeraars deze manier 
van aanvragen stimuleren. Een ver-
plichting voor alle mondzorgaan-
bieders is echter teveel gevraagd, 
aldus de beroepsvereniging. 
(bron: KNMT) 

EENRUM De Nederlandse Vereni-
ging voor Parodontologie (NVvP) 
heeft de nieuwe richtlijn Paro-
dontale Screening, Diagnostiek en 
Behandeling in de Algemene Prak-
tijk gelanceerd. De belangrijkste 
verandering ten opzichte van het 
momenteel gehanteerde paropro-
tocol is dat de DPSI is vervangen 
door de nieuwe vereenvoudigde 
screeningsmethode Periodieke Pa-
rodontale Screening (PPS).

Voor het ontwikkelen van de richt-
lijn is in januari 2014 op initiatief 
van het bestuur van de NVvP een 
werkgroep ingesteld, bestaan-
de uit wetenschappelijke experts, 
vertegenwoordigers van beroeps-
verenigingen KNMT, ANT en 
NVM-mondhygiënisten, zorgver-
zekeraar Achmea en professionals 
als tandartsen, mondhygiënisten 
en parodontologen. 

Deze landelijke richtlijn is welis-
waar in beheer van de NVvP, maar 
is het resultaat van de samenwer-
king van deze groep. Na intensieve 
arbeid is eind 2018 de richtlijn naar 
alle partijen gestuurd voor een 
commentaarronde. Naar aanleiding 
van deze commentaarronde zijn de 
verbeteringen – waar mogelijk – 
verwerkt. Het bestuur van de NVvP 

Nieuwe richtlijn Parodontologie definitief
is akkoord met de inhoud van de 
richtlijn en is trots op dit resultaat 
en deze samenwerking. 
Begin dit jaar is de richtlijn aan alle 
professionals via de beroepsvereni-
gingen aangeboden. Aangezien de 
tarievenstructuur is gebaseerd op 
het paroprotocol uit 1998 zal er de 
komende tijd aan gewerkt moeten 
worden om de verrichting/tarife-

ring van de Nederlandse Zorgauto-
riteit (NZa) passend te maken aan 
de nieuwe richtlijn. Er is hierover 
overleg met de NZa. De KNMT, 
ANT, NVM-mondhygiënisten en de 
NVvP participeren hierin. Dit be-
tekent dat de richtlijn pas in 2021 
geïmplementeerd wordt. Het jaar 
2020 wordt als een transitiejaar 
beschouwd, zodat de gebruikers van 

de richtlijn de kans krijgen deze in 
te bouwen in hun dagelijkse prak-
tijkvoering. 
De NVvP had roadshows gepland om 
het werkveld te voorzien van prak-
tische tips en adviezen. Vanwege de 
problematiek rondom corona zijn 
die uitgesteld naar later in het jaar.

(bron: NVvP) FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: PIXABAY/STOCKSNAP
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ADVERTENTIE

TEKST: REINIER VAN DE VRIE

Ondanks de coronacrisis is het nú bij uitstek het goede moment om een 
eigen praktijk te starten. Als je het ook maar enigszins overweegt, denk 
er dan grondig over na. Je bent zo een jaar verder voordat je weet wat 
je wilt en waar je je zou willen vestigen. Dat is de mening van tandarts 
Alexander Tolmeijer, die met zijn bedrijf Dentiva veel jonge tandartsen 
begeleidt in het denkproces.

Het gesprek met Aleander Tolmeijer 
over het starten van een eigen prak-
tijk vindt al begin april plaats als we 
midden in de coronacrisis zitten en 
het einde niet in zicht is. Dat is na-
tuurlijk uitermate vervelend, maar 
Tolmeijer is optimistisch van aard 
en constateert dat het met de tand-
heelkunde heel goed gaat en dat die 
niet zo conjunctuurgevoelig is. Het 
is op zich een stabiele en gezon-
de branche en patiënten besteden 
relatief veel aandacht aan mond-
gezondheid. Hij is dan ook niet be-
vreesd dat bezoek aan de tandarts 
of mondhygiënist in de toekomst 
minder zal worden. Nederlanders 
zullen dat traditiegetrouw niet zo 
snel opgeven. 

Meer kapers
Bovendien, het starten van een ei-
gen praktijk gaat niet van de ene 
op de andere dag. Wie ook maar 
een lichte kriebel voelt om een ei-
gen praktijk te starten, moet er wel 
een jaar voor uittrekken om dat idee 
goed te doordenken en handen en 
voeten te geven. Maar wacht niet 
te lang. Volgens Tolmeijer is het nú 
nog een goede tijd om een eigen 

praktijk te starten. Een flink aantal 
oudere tandartsen gaat de komen-
de tijd stoppen. Er is dus een goed 
aanbod van praktijken die kunnen 
worden overgenomen. Met de ke-
tens en grote groepspraktijken zijn 
er echter meer kapers op de kust. 
De spoeling zal dus de komende ja-
ren fors dunner worden. “Als je wilt 
starten, zou ik dat op dit moment 
doen,” zegt Tolmeijer.
Een andere belangrijke reden om 
er nu over na te denken, is de on-
zekerheid over het zzp’schap. Hij 
constateert dat het voor tandartsen 
steeds moeilijker lijkt te worden om 
als zzp’er te werken. Die construc-
tie kon weleens haar langste tijd 
gehad hebben. Het lijkt erop dat 
het een keuze gaat worden tussen 
loondienst of werken in een soort 
maatschap. Of dan toch liever een 
eigen praktijk?

Het is niet verkeerd om eerst erva-
ring op te doen en de mogelijkhe-
den beter te leren kennen. Na zo’n 
zes of zeven jaar ervaring als tand-
arts weet je wel wat je met werk en 
leven wilt. Dat lijkt dus een logisch 
kantelmoment om een overstap te 

Eigen praktijk?

Je visie op tandheelkunde  
moet doorslaggevend zijn

maken. Maar Tolmeijer kent ook 
studenten die direct na hun studie 
een eigen praktijk willen, omdat ze 
weten dat daar hun hart ligt.

Zoektocht
Een eigen praktijk? De vragen bui-
telen dan al snel over elkaar heen. 
Waar wil ik me vestigen met een 
praktijk? Waar wil ik wonen? Een 
praktijk overnemen of zelf een 
praktijk uit de grond stampen? Be-
gin ik alleen of liever samen? Wil 
ik een grote of kleine praktijk? Wat 
voor soort patiënten wil ik? Alle-
maal heel logische vragen, maar 
Tolmeijer adviseert de zoektocht 
bij jezelf te starten. Denk goed na 
over wat voor soort tandheelkunde 
je wilt bedrijven, wat je ideale prak-
tijk is en wat goed bij jezelf past. Dat 
is het allerbelangrijkste. 
Wat bij je past, is sterk afhankelijk 
van wie je bent en van wat je per-
soonlijkheidskenmerken zijn. Heb 
je bijvoorbeeld veel tijd nodig om 
na te denken of ben je een snelle 
beslisser? Dat heeft invloed op de 
basiskeuzes, bijvoorbeeld om al-
leen te beginnen of juist samen 
met anderen. Tolmeijer benadrukt 
dat karaktereigenschappen nooit 
goed of fout zijn, maar dat het wel 
belangrijk is om ze te kennen. Dan 
kun je van je krachtige eigenschap-
pen profiteren. 
Tolmeijer: “Als je heel zwaar in wilt 
zetten op preventie, dan hoort daar 
een bepaald type patiënten bij. Als 
je een praktijk overneemt met pati-
enten die daar niks voor voelen, dan 
krijg je één doffe communicatie.” 
Ben je teleurgesteld als mensen niet 
twee keer per jaar naar de preven-
tieassistent of mondhygiënist gaan, 
of kun je accepteren dat sommige 
mensen minder te motiveren zijn? 
Vind je het leuk om hele families 
generatie op generatie te behan-
delen, of vind je dat juist helemaal 
niks? Wil je vooral mooie werkstuk-
ken maken? Antwoorden op die vra-
gen leiden tot heel verschillende 
patiëntenpopulaties en praktijken.
Tolmeijer adviseert lijstjes te maken 

van wat je belangrijk en minder be-
langrijk vindt. Zet de voor- en nade-
len van diverse praktijkvormen op 
een rij. Kijk of en hoe je de nadelen 
zou kunnen ondervangen. Als je er 
bijvoorbeeld tegenop ziet om lei-
ding te geven aan personeel kun je 
in een grote praktijk met een prak-
tijkmanager gaan werken. 

Wat ook helpt, is veel te praten met 
collega’s die ook een eigen praktijk 
overwegen, of die recent zijn ge-
start. Daaraan kun je je spiegelen. 
Je hoeft het daarbij niet eens te zijn. 
Die gesprekken kunnen je juist dui-
delijk maken wat je niet wilt. Dan 
wordt ook duidelijk wat je wel wilt. 
Neem de tijd om gestructureerd je 
eigen vragen op te lossen. Op een 
gegeven moment wordt dan wel 
duidelijk welk eindplaatje je voor 
je ziet en welke moeite je wilt doen 
om daar te komen. “Je visie op de 
tandheelkunde zou doorslaggevend 
moeten zijn,” vindt Tolmeijer.

Keuzes maken
Als je weet wat je wilt, kun je ver-
volgens makkelijker concrete keu-
zes maken. Bijvoorbeeld over waar 
je je wilt vestigen. In Friesland en 
het oosten van het land is een gro-
ter tekort aan tandartsen dan in 
Amsterdam. In de periferie kun je 
waarschijnlijk sneller een mooie 
praktijk opbouwen. Dat kan ook in 
Amsterdam, maar dat duurt waar-
schijnlijk langer en je zult er meer 
moeite voor moeten doen.
Bij de geografische keuze spelen ook 
vragen over hoe je wilt werken en 
wonen en hoeveel reistijd je accep-
tabel vindt. Als je in een plaats wilt 
wonen waar voorlopig geen plek is 
voor een nieuwe tandarts, kan het 
wat ingewikkeld worden.

Een belangrijke keuze is of je alleen 
of met anderen een praktijk wilt 
starten. Samen starten betekent dat 
je samen kunt sparren en risico’s, 
verantwoordelijkheden en taken 
kunt delen. Het is bijvoorbeeld ook 
heel handig met vakanties, omdat 

er altijd een kapitein op het schip is. 
Over je visie op tandheelkunde en 
leidinggeven moet je het dan wel 
hartgrondig met elkaar eens zijn. 
Tolmeijer: ”Begin met praten over 
wat je ideale praktijk is en van welk 
soort tandheelkunde, patiënten en 
team jij blij wordt. Weet wat je eigen 
kernwaarden zijn en wat je van an-
deren verwacht. Als er te veel ruim-
te tussen elkaars visie zit, moet je er 
niet aan beginnen.” 
Overigens gelden die vragen ook 
voor het samenstellen van het 
team. Mensen moeten passen bij je 
praktijk. Bij de start van een nieu-
we praktijk worden daar best veel 
fouten in gemaakt, weet Tolmeijer. 
Bij succesvolle sterke teams is het 
vaak zo dat de een superaardig is en 
alles wikt en weegt, terwijl de ander 
wat doortastender is en besluiten 
neemt. “Als je een visie deelt, kun 
je elkaars karaktervoordelen goed 
benutten.”
De keuze van het soort samen-
werkingsconstructie ligt meer in 
de financieel-fiscale sfeer. Voor de 
samenwerking zelf maakt dit niet 
zoveel uit. Tolmeijer adviseert voor 
de soort constructie een aparte des-
kundige in te huren. Een eenmans-
zaak of bv hoeft niet zoveel uit te 
maken. Wat hij benadrukt, is dat het 
vooral belangrijk is om eerst goed 
over de uitgangspunten te discus-
siëren. Hij merkt dat men vaak veel 
te snel bezig is met de constructie, 
contracten en maatschapsvormen. 
“Realiseer je dat geen enkel contract 
tegen een slecht huwelijk bestand 
is.” Een gezamenlijke visie is dus 
het startpunt.

Meer vrijheid
Maar waarom zou je eigenlijk een 
eigen praktijk willen? Is dat beter? 
Geeft het meer status?
Nee, je moet het vooral leuk vinden 
om een praktijk naar je eigen hand 
te kunnen zetten en voor jezelf iets 
te creëren volgens je eigen visie. 
Dat geeft meer vrijheid om dingen 
te doen of te laten en om eigen keu-
zes maken, aldus Tolmeijer. Verder 
vindt hij het belangrijk dat er prak-
tijkeigenaren-tandartsen blijven 
met een visie op tandheelkunde, 
omdat daarmee de beste zorg wordt 
gegarandeerd. Dus wie een eigen 
praktijk overweegt: de tijd is nu 
rijp om er serieus over na te den-
ken. Tolmeijer ziet genoeg jonge, 
enthousiaste en creatieve tandart-
sen bij wie dat goed zou passen.

Nadere informatie:
Het bedrijf Dentiva begeleidt jonge 
tandartsen in het proces om een  
eigen praktijk te starten met de 
MasterMind ‘Start succesvol je  
eigen praktijk’. 

Meer informatie over dit traject 
is te vinden op www.dentiva.nl/
mastermind. Wie op de hoog-
te gehouden wil worden van de 
derde editie die start in het voor-
jaar van 2021 kan mailen  naar  
info@dentiva.nl. 

Alexander Tolmeijer.

http://www.dentiva.nl/mastermind
http://www.dentiva.nl/mastermind
mailto:info%40dentiva.nl?subject=
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ADVERTENTIE

Bewustwording 
halitose door 
mondmasker
BRUSSEL Sinds het gebruik van 
een mondmasker is toe geno men,  
krijgen mondhygiënisten steeds 
meer vragen over een slechte adem- 
geur. Dat stelde Isabelle Mertens,  
voorzitter van de Belgi sche Be - 
roepsvereniging Mond -hygië nis - 
ten (BBM) op de Vlaamse Radio 1. 

“We krijgen de laatste maand 
vaak de vraag: ‘Nu ik een mond-
masker draag, ruik ik mijn adem. 
Wat kan ik hieraan doen?’,” aldus 
Isabelle Mertens eind juli in het 
Vlaamse radioprogramma De Och-
tend op Radio 1. Volgens Mertens 
zou de mondmaskerplicht wel-
eens kunnen leiden tot een betere 
mondhygiëne. “We hopen te zien 
dat mensen die een onaangena-
me mondgeur waarnemen beter 
voor hun dagelijkse mondverzor-
ging gaan zorgen en een gezon-
dere glimlach gaan verkrijgen.” 

Ook op langere termijn verwacht 
Mertens positieve ontwikkelin-
gen: “Een betere mondverzor-
ging heeft niet enkel een effect op 
minder gaatjes en losse tanden, 
dus de problemen in de mond. Er 
is ook wetenschappelijk bewijs 
dat er een wisselwerking is tus-
sen mondgezondheid en hart- en 
vaataandoeningen en diabetes.” 
 
Ellen Bol-van den Hil, directeur 
van NVM-mondhygiënisten, geeft 
aan dat de vereniging kennis heeft 
genomen van de stelling van hun 
zustervereniging in België. “Wij 
kunnen het gedachtegoed wel vol-
gen. Het is wel een soort common 
sense in plaats van harde weten-
schap. Desalniettemin, mocht ie-
mand zijn eigen adem ruiken en 
hier informatie over willen of wel-
licht zelf bedacht hebben dat de 
mond meer aandacht verdient bij 
de algehele verzorging, dan is de 
mondhygiënist het juiste adres. De 
mondhygiënist is specifiek opge-
leid voor preventieve mondzorg en 
rechtstreeks toegankelijk.”
 
(bron: VRT NWS) 

TEKST: DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL

KEULEN Ongeveer zes maanden voorafgaand aan de International Dental 
Show (IDS) hebben de organisatoren aangekondigd om digitale elementen 
toe te voegen aan de 39e editie, die volgend jaar zal plaatsvinden. Het digitale 
IDS-platform biedt informatie over nieuwe producten, livestreams van webi-
nars, persconferenties en evenementen, evenals een-op-eencommunicatie. 

Koelnmesse, waar de IDS eens per 
twee jaar plaatsvindt, heeft de afge-

lopen maanden maatregelen ont-
wikkeld en genomen om beurzen 

te digitaliseren tot hybride evene-
menten. “We willen de digitale tools  
die we de afgelopen weken ontwik-
keld hebben voor computerbeurs 
gamescom en DMEXCO – beurs 
voor digitale marketing – op een 
gerichte manier inzetten voor IDS 
2021, om zo de exposanten en be-
zoekers verschillende deelnamemo-
gelijkheden te kunnen bieden naast 

het fysieke evenement in Keulen,” 
aldus Oliver Frese, chief operating 
officer van Koelnmesse.
Mark Stephen Pace, voorzitter van 
de raad van bestuur van de Vereni-
ging van de Duitse Tandheelkun-
dige Industrie (VDDI), voegt toe: 
“De toonaangevende wereldwijde 
vakbeurs IDS schrijft een nieuw 
hoofdstuk in haar bijna 100-jarige 

IDS wordt hybride evenement in 2021
geschiedenis. De vakbeurs heeft 
in de afgelopen decennia continu 
de huidige ontwikkelingen van 
de tandheelkundige markt en zijn 
spelers in beeld gebracht en de ge-
bruikers ondersteund met innova-
ties. Het is nu tijd om IDS verder 
te ontwikkelen. De technologische 
innovaties, vooral van de afgelopen 
jaren, zorgen voor een nieuw niveau 
van communicatie met onze klan-
ten en met de hele tandheelkundige 
industrie, die al erg digitaal onder-
legd is in de productie- en toepas-
singsgebieden.”

In 2019 trok IDS meer dan 160.000 
bezoekers uit 166 landen en expo-
seerden meer dan 2.300 bedrijven 
uit 64 landen op de beurs. Volgens 
de laatste cijfers van de VDDI heb-
ben ongeveer 1.300 bedrijven zich 
aangemeld voor deelname aan IDS 
2021. 
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Ter vervanging van deelname aan 
de Dental Expo 2020 organiseren 
wij de Dental Deal Avonden.

Graag ontvangen wij u in alle 
rust en ruimte volgens de RIVM 
richtlijnen.

Maak een afspraak met een 
adviseur bij ons in de showroom 
of bij u op de praktijk, ook buiten 
kantoortijden mogelijk.

Woensdag 4 november
16:00-20:00 uur

Donderdag 12 november 
16:00-20:00 uur

Ter gelegenheid van ons 45 jarig bestaan 
presenteren wij 45 scherpe aanbiedingen! 

UDent

  Kom langs of maak een afspraak bij u in de praktijk 
en profi teer van onze 45 aanbiedingen! 

Utrecht Dental M-Cart

NR. 6 - TOP 45!

Eurodent Absolute
NR. 1 - TOP 45!

Siggy De Maere
T  +32 (0)489 531 740 

E siggy@utrechtdental.be

Tom Deleuze
T  +32 (0)467 008 200

E tom@utrechtdental.be

Johan Mevissen
T  06 53 87 05 94  

E johan@utrechtdental.nl

Michiel Böse
T  06 53 43 96 33   

E michiel@utrechtdental.nl

Peter van Herwijnen
T  06 53 26 40 34 

E Peter.vanHerwijnen@
 utrechtdental.nl

Marten Beijlsmit
T  030 241 01 30

E info@utrechtdental.nl

Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht | Telefooon: 030 241 01 30 | info@utrechtdental.nl |www.utrechtdental.nl

Utrecht Dental M-CartEurodent Absolute

KOOP NU EN 
BETAAL IN

2021
NU VANAF € 8.950,- 

Ter vervanging van deelname aan Ter vervanging van deelname aan 
de Dental Expo 2020 organiseren de Dental Expo 2020 organiseren 
wij de Dental Deal Avonden.wij de Dental Deal Avonden.

Graag ontvangen wij u in alle Graag ontvangen wij u in alle 
rust en ruimte volgens de RIVM rust en ruimte volgens de RIVM 
richtlijnen.richtlijnen.

Maak een afspraak met een Maak een afspraak met een 

Ter gelegenheid van ons 45 jarig bestaan 
presenteren wij 45 scherpe aanbiedingen! 

 AVONDEN AVONDEN
DENTAL DEAL

KOOP NU EN 

2021
NU VANAF € 18.750,- 

ADVERTENTIE

TEKST: IMELDA VAN DE WARDT

Beroepsvereniging ANT viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Door de uitbraak 
van covid-19 wordt dit helaas gevierd zonder feestelijk lustrumcongres. 
Maar het coronavirus had meer gevolgen voor de organisatie van de mond-
zorg: een mogelijke fusie met de KNMT. Samen met Jan Willem Vaartjes, 
voorzitter van de ANT en Wolter Brands, voorzitter van de KNMT, blikken 
we terug op 25 jaar ANT en bespreken we de mogelijk aanstaande fusie. 

De oprichting van de ANT was ei-
genlijk geen feestelijke, maar kwam 
voort uit onvrede. Die onvrede had 
een lange voorgeschiedenis. Voor 
ziekenfondspatiënten waren gerui-
me tijd vaste tarieven vastgesteld 
voor tandheelkundige verrichtin-
gen. Voor particuliere patiënten 
golden daarentegen vrije tarieven. 
“Dat was een duidelijke scheiding,” 
vertelt Jan Willem Vaartjes, voorzit-
ter van beroepsvereniging ANT. “De 
tarieven voor het ziekenfonds waren 
zo laag, dat je daar eigenlijk geen 
uitgebreide behandelingen voor uit 
kon voeren. Particuliere patiënten 
kon je deze uitgebreide, exclusieve 
behandelingen wel bieden.”

Onvrede
De komst van het Uniform Parti-
culier Tarief (UPT) in 1986 bracht 

daar verandering in. Dit tarief re-
sulteerde in een verbetering van 
ziekenfondstarieven, maar zorgde 
tegelijkertijd voor een daling van de 
particuliere tarieven. “Ruim de tijd 
nemen voor een particuliere patiënt 
kon niet meer,” licht Vaartjes toe. 
In 1995 werden het ziekenfonds- 
en particuliere systeem in elkaar 
geschoven. Het gevolg: één lijst 
met verrichtingen en de daarvoor 
vastgestelde tarieven die voor alle 
patiënten golden. 
“Het was begrijpelijk dat tand-
artsen hierdoor werden geraakt,” 
stelt Wolter Brands, voorzitter 
van beroepsvereniging KNMT. “De 
KNMT, voorheen de Nederlandse 
Maatschappij tot Bevordering der 
Tandheelkunde (NMT), was ook 
niet blij met het verdwijnen van de 
vrije tarieven.” Er speelde onvrede 

onder een groep tandartsen. Vijf-
tien jaar eerder werden ze ook al 
geraakt door het vestigingsbeleid. 
Brands: “Je mocht je als tandarts 
niet overal vestigen. Dat werd voor 
je bepaald.” De NMT werd verwe-
ten aan de afschaffing van de vrije 
tarieven te hebben meegewerkt. 
“Ook vond men het democratische 
gehalte van de beroepsvereniging te 
laag,” aldus Vaartjes. Deze onvrede 
had tot gevolg dat een groep tand-
artsen – onder leiding van Herman 
van Nouhuys – in 1995 een eigen 
beweging startte: de Associatie Ne-
derlandse Tandheelkunde (ANT). 

Een ander geluid
De vrije tarieven op de kaart zet-
ten, was een belangrijk speerpunt 
voor de ANT. Maar dat was niet het 
enige. Als tweede tandheelkundige 

25 jaar ANT: van tegengeluid naar mogelijke fusie

vereniging wilde de ANT tegenspel 
bieden aan de monopolistische 
NMT. Ondanks dat de ANT in het 
begin geen volwaardige beroepsver-
eniging genoemd kon worden – zo 
was er bijvoorbeeld geen uitgebrei-
de ledenservice opgetuigd – bleef 
het ledenaantal groeien. 
In 2012 werd het experiment met 
vrije tandartstarieven gestart. Het 
doel van de ANT leek bereikt, of toch 
niet? “Al snel werd de mondzorg 
in de media volledig overrompeld 
door zorgverzekeraars en consu-
mentenorganisaties die beweerden 
dat tandartsen de prijzen met 10% 
verhoogden,” vertelt Vaartjes. “Dit 
was onjuist. Desondanks gaven de 
beroepsverenigingen weinig weer-
woord en de minister kon vanwe-
ge de maatschappelijke druk niet 
anders dan het beoogde driejarige 
experiment na een paar maanden 
afschieten.” Vaartjes, die sinds zijn 
afstuderen in 1998 ANT-lid was, 
stuurde een kritische brief naar de 
beroepsvereniging: “Hoe kun je zo 
weinig tegenspel bieden in de me-
dia?” De tandheelkunde had volgens 
hem behoefte aan een beroepsver-
eniging die voor de beroepsgroep 
staat en zich uit durft te spreken. 
“Dat was in die tijd niet vanzelf-
sprekend. Het medialandschap zag 
er anders uit dan nu.” Met Vaartjes 
als voorzitter kreeg de ANT een an-
der geluid. De beroepsvereniging 
bouwde een reputatie op als orga-
nisatie met lef.
Als voorzitter is Vaartjes het meest 
trots op het anders positioneren van 
de beroepsgroep in de media. “Na de 
beweringen dat tandartsen tijdens 
het experiment vrije tarieven de 
prijzen met 10% hadden verhoogd, 
hebben we tegenonderzoek gedaan 
en aangetoond dat de berekeningen 
van de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) onjuist waren.” 
Vaartjes hield vaker zijn rug recht. 
Van het Kennisinstituut Mondzorg 
(KiMo) wilde de overheid een aparte 
stichting maken. “Het was belang-
rijk voor de toekomst van de mond-
zorg dat dit niet zou gebeuren. De 
KiMo-richtlijnen zijn er voor de 
tandarts-algemeen practicus, dus 
is het belangrijk dat de beroeps-
groep er invloed op heeft. Die moet 
er immers mee werken.” Een apar-
te stichting zou die invloed volgens 
Vaartjes belemmeren. 

Splijtzwam
De twee beroepsorganisaties leken 
het niet altijd goed met elkaar te 
kunnen vinden. Richting de KNMT 
gebruikte de ANT weleens typerin-
gen als ‘slap’ en ‘spreekt niet na-

mens de achterban’. Volgens Brands 
werd onder meer de taakherschik-
king gezien als splijtzwam tussen 
de ANT en KNMT. Toch lagen de 
intenties van de beroepsverenigin-
gen niet ver uit elkaar. Vaartjes: “Ik 
denk dat het vorige bestuur van 
de KNMT van mening was dat de 
taakherschikking niet meer tegen 
te gaan was. Wij zijn er wel vol te-
genin gegaan. Later pakte de KNMT 
het dossier ook op en heeft de be-
roepsvereniging een actievere hou-
ding aangenomen.” De reuring uit 
het verleden is inmiddels vergeven 
en vergeten. “Natuurlijk zijn er de 
afgelopen jaren wel een paar op-
merkingen gemaakt, maar ik denk 
dat het zelden is voorgekomen dat 
we lijnrecht tegenover elkaar heb-
ben gestaan,” stelt Vaartjes. 

Onderling vertrouwen
De uitbraak van covid-19 versterk-
te bij de beroepsverenigingen het 
besef dat je meer bereikt als je sa-
menwerkt. Vaartjes: “In zo’n span-
nende tijd wil de overheid maar één 
stem horen vanuit de sector. Het is 
problematisch als je niet goed met 
elkaar overweg kunt en verschillen-
de standpunten verkondigt.” Door 
als mondzorgalliantie – bestaande 
uit de KNMT, ANT, NVM-mondhy-
giënisten en ONT – te onderhan-
delen, werd meer bereikt. Waar de 
mondzorg eerst op weinig steun 
kon rekenen vanuit de overheid, 
golden de Tijdelijke Noodmaatre-
gel Overbrugging Werkgelegenheid 
(NOW), de continuïteitsbijdrage 
en tijdelijke compensatie C88 na 
krachtige onderhandelingen wel 
voor mondzorgverleners. “Het is be-
langrijk om als één blok tegenover 
de overheid te staan,” vindt Brands. 
“Als je afzonderlijk van elkaar on-
derhandelt, word je tegen elkaar 
uitgespeeld.” Het contact tussen de 
ANT en KNMT was de afgelopen ja-
ren al sterk verbeterd. Brands: “We 
werkten bij tijd en wijle al samen. 
Jan Willem en ik dronken vaak een 
kopje koffie na een overleg, wat het 
onderlinge vertrouwen heeft doen 
toenemen.”

In het verleden werd door beide 
beroepsorganisaties weleens gek-
scherend gesproken over fuseren, 

Wolter Brands (links) en Jan Willem Vaartjes (rechts) ondertekenen de intentie-
verklaring om de KNMT en ANT te fuseren. FOTO: KJELL POSTEMA

Onvrede over 
afschaffing vrije 

tarieven

ANT gaf 
tegengeluid  

met lef
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Laat uw patiënten niet alleen stralen

NSK YOUNG SMILEBOX

slechts 18mm

Heb je vragen? Wij adviseren u graag
Karl Beernaert • +32 477879018 • www.youngdental.eu

De SMILEBOX** bevat alles voor een professionele prophy behandling
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ADVERTENTIE

maar door de coronacrisis kwa-
men deze plannen serieus op tafel 
te liggen. “Ik zou dit jaar aftreden 
en het bleek lastig om een opvol-
ger te vinden. Het is immers geen 
normale bestuursfunctie: je moet 
veel zelf doen,” vertelt Vaartjes. Hij 
vroeg zich weleens af: was het dan 
toch niet handiger om één beroeps-
vereniging te hebben? Uiteindelijk 
zou de ANT een waardige vervan-
ger vinden in Ravin Raktoe en ver-
dween het idee van een mogelijke 
fusie tijdelijk naar de achtergrond.
 

Heftige tijden
Inmiddels zijn beide voorzitters van 
mening dat twee beroepsverenigin-
gen elkaar scherphouden, maar dat 
je met één meer kunt bereiken. En 
zeker in het huidige coronatijdperk 
is dit belangrijk voor de mond-
zorg. “Je merkt dat de overheid in 
het verlengde van de coronacrisis 
sneller beslissingen neemt over 
andere agendapunten, waaronder 
de vrije artsenkeuze. We moeten 
juist nu alert blijven, ervoor zorgen 
dat we niet meer tegen elkaar wor-
den uitgespeeld en met één mond 
spreken,” stelt Brands. 
Dat Nederland als gevolg van de co-
ronacrisis op den duur zal moeten 
bezuinigen, ligt in de lijn der ver-
wachting. “Je kunt erop wachten 
dat de mondzorg ook aan de beurt 
komt,” aldus Vaartjes. “Ik verwacht 
dat er heftige tijden aankomen. Dan 
is het schadelijk als je twee vechten-
de beroepsverenigingen hebt.”

Gulden middenweg
In de gefuseerde beroepsvereniging, 
die de naam KNMT zal blijven dra-
gen, zullen de sterkste kenmerken 
van de afzonderlijke organisaties 
samengevoegd worden. Zo prijst 
Vaartjes het sterke kwaliteitsbe-
leid van de KNMT, met de KNMT 
Academy en goede ledenservice 
met veel kennis. “Dat is voor ons 
niet te evenaren. We hebben maar 
acht mensen op kantoor en ook de 
inkomsten hebben we als kleine 
vereniging niet.” Brands is positief 
over de communicatiestrategie van 
de ANT: “De ANT was sneller. Daar 
waren wij in het begin wel jaloers 
op.” 
De KNMT heeft de afgelopen jaren 
al diverse veranderingen doorge-
maakt. “We beseffen dat we geen 
alleenheerser zijn. Ook kon de re-
actie van de KNMT voorheen lang 
op zich laten wachten. Ik denk dat 
we onze communicatie inmiddels 
beter op orde hebben.” Zonder die 
interne veranderingen was de kans 
op een fusie volgens Brands klein.
Beide voorzitters vinden het be-
langrijk dat de nieuwe beroepsorga-
nisatie actief, assertief en wendbaar 
zal zijn. Maar zo wendbaar als de 
ANT nu is, kan de nieuwe organisa-
tie – met een groter bestuur – niet 
zijn. Vaartjes voorziet echter geen 
problemen. “Zo snel beslissen kan 
straks niet meer, maar soms kun je 
ook fouten maken door impulsief 
te zijn. We zoeken daar een gulden 
middenweg in. Maar wanneer er 
een mediastorm ontstaat, moet je 
wel binnen een paar uur een reactie 
hebben.”

Speerpunten
Ook al staan de verenigingen al lan-
ge tijd niet meer tegenover elkaar, 
verschillen op detailniveau zijn er 
zeker. Brands: “We hebben een lijst 
met punten gemaakt van zaken die 
een beroepsvereniging aangaan. 
Denk hierbij aan: hoe richt je de le-
denservice in? En hoe moet bij- en 
nascholing vormkrijgen?” De bestu-
ren zijn hierover in gesprek. “Het 
kan niet zo zijn dat we samenvoe-
gen en dat speerpunten die belang-
rijk zijn voor ANT-leden verdwij-
nen,” stelt Vaartjes. De ANT heeft 

drie belangrijke speerpunten die 
de vereniging verankerd wil zien in 
beleid: het verminderen van regel-
druk voor tandartsen en daarmee 
het ondernemerschap stimuleren, 
een eenduidige opleidingseis voor 
assistenten en vrije tarieven voor de 
cosmetische tak van de tandheel-
kunde. Ook de KNMT streeft eigen 
standpunten na, waarvan het be-
houd van vrije artsenkeuze hoog op 
de prioriteitenlijst staat. “De visies 
blijken niet ver uit elkaar te liggen. 
Over een paar punten moeten we 
nog praten,” aldus Brands.

Binnenkort geven de bestuursleden 
van de ANT en KNMT een webinar, 
waarin ze de visie en speerpunten 
van de nieuwe organisatie aan de 
leden presenteren. Het is vervol-
gens aan de leden om voor of te-
gen de fusie te stemmen. Volgens 
Brands is het merendeel van de 
KNMT-leden positief. Ook Vaartjes 
verwacht geen problemen. Wel 
heeft hij gesproken met tandartsen 
die minder positief tegenover de 
fusie staan. “In sommige gevallen 
is er nog steeds wrok vanuit het 
verleden. Maar dat was een ande-

re tijd. Daar kun je nu geen beleid 
meer op maken.” Anderen vrezen 
dat het opkomen voor de beroeps-
groep verdwijnt en de situatie weer 
als vanouds wordt. Maar ook daar 
is volgens Vaartjes geen sprake van. 
Het is een fusie op gelijkwaardig-
heid, benadrukt hij. 

Nieuwe organisatie
Het ANT-bestuur zal, indien de le-
den voor de fusie stemmen, begin 
volgend jaar de overstap maken 

Lees verder op pagina 21 

Nu als één blok 
tegenover de 

overheid



PATIËNTEN MET EEN 
BEPERKING: HERKENNEN, 
OMGANG & BEHOUD IN 
DE PRAKTIJK
Drs. Martine van Staveren
• Tandarts gehandicaptenzorg
•  Stichting Bijzondere Tandheelkunde 

(SBT) Amsterdam

MEER INFORMATIE & 
INSCHRIJVEN

Ga naar www.colgate-
dental.nl of scan de 
QR-code voor meer 
informatie over de gast-
sprekers, de inhoud van 
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direct in!
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Seminar & Masterclass
Vrijdag 19 & zaterdag 20 maart 2021

dpe2021.nl

Jouw praktijk naar de top

ADVERTENTIE

TEKST: KEES ADOLFSEN

191 beroepsorganisaties uit 130 landen, met meer dan 1 miljoen tandarts-
leden. Die cijfers laten zien dat FDI World Dental Federation in 120 jaar is 
uitgegroeid tot een organisatie met een indrukwekkend mondiaal bereik. 
Maar wat kún je eigenlijk bereiken? En hoe wordt daaraan gewerkt? In-
drukken van een Nederlandse en Vlaamse FDI-vertegenwoordiger.

Zes mannen kwamen in het jaar 
1900 in Parijs bijeen, aangevoerd 
door de Franse tandarts Dr. Charles 
Godon. Hij had vanaf 1889 al con-
gressen georganiseerd, waarop de 
dentale opvoeding van de bevol-
king centraal stond. De Fédération 
Dentaire Internationale (FDI) was 
een feit, en een jaar later vond in 
Londen het eerste World Congress 
plaats. 
Al aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog werd het belang van 
wereldwijde dentale zorg volledig 
losgekoppeld van elke politieke 
voorkeur en maatschappelijke situ-
atie. Vooral na de Tweede Wereld-
oorlog won de FDI aan belang, met 
begin jaren vijftig bijvoorbeeld de 
resolutie over de inzet van fluoride 
als hét instrument tegen tandbe-
derf. In 1960 werd de relatie met 
de Wereld Gezondheidsorganisatie 
(WHO) bestendigd: gezamenlijk rie-
pen ze 1994 uit tot internationaal 
jaar van de mondgezondheid. Sinds 
2007 is 20 maart wereldwijd Oral 
Health Day. Langs lijnen van gelei-
delijkheid werkt FDI World Dental 
Federation continu verder om op-
timale mondgezondheid mondiaal 
op de kaart te krijgen.

Breed gedragen
Elk land dat lid is van de FDI, heeft 
een National Liaison Officer, die het 
FDI-beleid bij zijn overheid onder 
de aandacht brengt. Henk Donker, 
sinds 2016 de Nederlandse  Natio-
nal Liaison Officer (NLO), bezoekt 
namens de KNMT het jaarlijkse 
congres als een van de twee gede-
legeerden die elke beroepsorgani-
satie naar het congres afvaardigt. 
Belangrijk op de congressen is het 
proces waarmee wordt toegewerkt 
naar breed gedragen policy state-
ments, zegt Donker. “Natuurlijk zijn 
de niveauverschillen qua mondzorg 
enorm groot, per werelddeel en ook 
per land. Dat heeft alles te maken 
met de economische standaard. 

Maar het is niet zo dat wij er op 
zo’n congres westerse waarden en 
standaarden doorheen drukken. Elk 
land is naar grootte met een evenre-
dig aantal stemmen vertegenwoor-
digd. De resoluties, of statements, 
worden aan de hele zaal – met zo’n 
400 stemgerechtigden - voorgelegd. 
Als ze onhaalbaar zijn, worden ze 
bijgesteld. Ze worden sowieso regel-
matig en deels via bijeenkomsten 
gedurende het jaar geëvalueerd. Ze 
moeten werken als richtlijnen waar-
mee iedere NLO bij zijn regering kan 
aankloppen en hopelijk iets weet te 
bewerkstelligen.”

Te kostbaar
De resoluties bestrijken uit-
eenlopende thema’s: kwali-
teit, pijnbestrijding, nascholing, 
duurzaamheid. Actueel is het Mi-
namataverdrag, dat beoogt het ge-
bruik van amalgaam terug te drin-
gen. Dat illustreert volgens Donker 
waarom Nederland niet altijd het 
meest betrokken is. “Vanuit ons 
perspectief zou je kunnen twijfelen 
aan de waarde van zo’n resolutie. 
Het gebruik van amalgaam ligt in 
Nederland op 0,6%. Maar in heel 
veel landen is composiet als alter-
natief domweg veel te kostbaar. 
En dan hebben we het echt niet 
alleen over Afrikaanse landen. In 
Engeland moeten tandheelkundi-
ge verrichtingen vanuit de National 
Health Service zo goedkoop dat daar 
nog steeds veel amalgaam gebruikt 
wordt.” 
En dat terwijl we amalgaam niet al-
leen niet meer in de mond willen, 
maar ook niet in het milieu, zegt 

120 jaar FDI: mondgezondheid  
mondiaal op de kaart

Donker. “Dat brengt weer met zich 
mee dat als je amalgaamafschei-
ding Europees verplicht zou stellen, 
een land als Griekenland om extra 
geld gaat vragen. Officieel beoog-
den we in 2020 wereldwijd van het 
amalgaam af te zijn. Maar dat doel 
wordt voor veel landen bijgesteld, 
vanuit het inzicht dat dit voor hen 
gewoon niet haalbaar blijkt. De FDI 
stelt overigens ook beurzen be-
schikbaar om specifieke doelen in 
een land gerealiseerd te krijgen.”

45.000 tandartsen
Vanwege de invloed van regels van 
de Europese Unie (EU) kunnen som-
mige issues volgens Donker beter 
via Brussel worden opgepakt. “We 
zijn vanuit Nederland actiever in 
de Council of European Dentists 
(CED) dan in de FDI. Wil je een pro-
bleem als antibioticaresistentie 
– met in 2050 een verwacht do-
dental van 10 miljoen(!) wereldwijd 
– effectief kunnen aanpakken, dan 
moet je echt eerst proberen om op 
Europees niveau tot één aanpak en 
gedrags norm te komen. Hetzelfde 
geldt voor bijvoorbeeld adverteren 
in de mondzorg en voor de rege-
lingen rond ketens. Maar dat doet 
niets af aan het mondiale belang 
van de FDI. Bovendien zijn veel 
actieve CED-leden ook weer actief 
in diverse FDI-werkgroepen. Het 
congres vorig jaar in San Francis-
co was gekoppeld aan dat van de 
American Dental Association. Stel 
je voor, met 45.000 tandartsen bij 
elkaar: een hele stad in de ban van 
de tandheelkunde!”

Interessante opinies
Stefaan Hanson was van 1979 tot 
2018 als NLO afgevaardigde voor het 
Verbond der Vlaamse Tandartsen 
bij de FDI. Hij werd in 2018 opge-
volgd door Philippe Ducrot.  Hanson 
bezocht niet minder dan 37 FDI we-
reldcongressen. Hij ziet het belang 
van de organisatie wel verschuiven, 
maar daarmee zeker niet verminde-
ren. “Dat belang schuilt onder meer 
in het samenkomen van interes-
sante opinies van binnen en buiten 
het beroep. Er zijn veel professoren 
bij de congressen, die ook zitting 
hebben in commissies. Ook de in-
dustrie is vertegenwoordigd, niet 
zo zeer als sponsor, maar vooral als 
stakeholder.”
Medebepalend voor het belang van 
de FDI is volgens Hanson de aan-
sluiting bij de WHO. “Dat jaar van 
de mondgezondheid in 1994 bete-
kende voor mij persoonlijk interna-
tionaal gezien een hoogtepunt. Of 
zo’n jaar – en later opgevolgd door 
een jaarlijkse dag – meer waarde 
krijgt dan een symbolische hangt 
helemaal af van je inzet in je eigen 
land. Er is heel veel pr gegenereerd 
voor de mondgezondheid en voor 
de rol van de tandarts in de maat-
schappij. In België hebben we in 
1994 het allerhoogst gescoord op het 
gebied van de preventieboodschap.” 

Belangrijke issues
Vooral de laatste tien jaar wint de 
relatie tussen FDI en WHO sterk 
aan belang, vindt Hanson. “De fo-
cus is weliswaar nogal verlegd naar 

de ontwikkelingslanden, waar men 
echt noodzakelijke invloed heeft. 
Maar ook voor ons in het westen 
zijn er belangrijke issues die men 
vanuit de FDI op WHO-conferenties 
op de voorgrond weet te krijgen. De 
zorg en aandacht voor sociaal zwak-
keren bijvoorbeeld, wat in ieder 
westers land net zo goed focus ver-
dient. En de relatie tussen mondge-
zondheid en algehele gezondheid: 
die punten komen in WHO-reso-
luties terecht. Vertegenwoordigers 
van alle aanwezige landen brengen 
ze als ambassadeurs bij hun rege-
ringen onder de aandacht.”

Volgens Hanson was het belang van 
de FDI voor Vlaanderen het hoogst 
in de laatste decennia van de vorige 
eeuw. “De ontmoetingen met Euro-
pese collega’s hebben veel bijgedra-
gen eigen visies te ontwikkelen. In-
middels is zo’n 90% van alle wet- en 
regelgeving Europees bepaald. Dat 
heeft ook voor ons de betekenis van 
de CED duidelijk groter gemaakt 
dan van de FDI. Van de best zware 
investering in tijd en geld vraag je 
je inmiddels soms wel af wat eigen-
lijk de return is. Maar de invloed van 
de FDI blijft interessant en zonder 
twijfel van belang.”
Om dat te staven noemt Hanson 
nog een thema met een brede his-
torische horizon: de positie van 
de tandarts in de mondzorg. “Er 
zijn binnen FDI-verband heroïsche 
discussies gevoerd over het lid-

maatschap van mondhygiënisten. 
Amerika, Zweden en ook Nederland 
wezen op het gevaar van overdelega-
tie van taken. Dat weerspiegelt waar 
we veertig tot vijftig jaar voor gestre-
den hebben: de tandarts is niet pri-
mair een ambachtelijke technieker, 
maar een academisch geschoold 
medicus. Juist dat beeld moet we-
reldwijd worden uitgedragen.”   
   
Scherp en alert
Hoe gaat een 120-jarige om met de 
actualiteit? Scherp en alert. Een door 
de WHO uitgevaardigd coronapro-
tocol leidde eerder tot verwarring: 
het was alleen van toepassing voor 
landen waar te weinig bescher-
mingsmiddelen beschikbaar waren, 
maar werd verspreid toen die situa-
tie in veel (westerse) landen al niet 
meer bestond. De FDI corrigeerde 
en riep in augustus op per land de 
daar geldende coronamaatregelen 
te respecteren. Belangrijker nog: 
de FDI organiseerde enkele mon-
diale coronawebinars, waarvoor de 
NLO’s in alle aangesloten landen 
werden uitgenodigd. Henk Donker 
schat in dat het iedereen wel lukte 
om ergens met een computer in te 
loggen. Zo werd ook hier de in de 
tandheelkunde beschikbare kennis 
wereldwijd verspreid. Die mondiale 
scope staat steeds weer voorop in de 
doelstellingen van de FDI.  

Voor meer informatie: 
www.fdiworlddental.org. 

Henk Donker van de KNMT.

Stefaan Hanson van het VVT.

Geleidelijk toe 
naar optimale 

mondgezondheid

http://www.fdiworlddental.org
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Joanna van Agthoven (31) werkt 
sinds vier jaar bij Jeugdtandverzor-
ging Amsterdam, een maatschap 
die uit 29 tandartsen bestaat. “Ik 
heb mijn plek gevonden. Elke dag 
ga ik met plezier naar mijn werk en 
kom ik vol energie weer thuis.” 

Toen Van Agthoven haar diploma 
op zak had, werkte ze eerst twee 
jaar in loondienst. “Hoewel ik vrij 
zelfstandig werd gelaten, kreeg ik 
na een tijdje mijn eigen ideeën. Ik 
wilde mijn eigen materialen ge-
bruiken en mijn tijd zelf indelen. 
Ik was op zoek naar vrijheid.” Die 
vrijheid vond ze bij de maatschap. 
Een maatschap is een collectief van 
zelfstandigen die verantwoorde-
lijkheden delen. “Je bent onderne-
mer. Ik heb mijn eigen personeel 
en patiëntenbestand. Ik koop mijn 
eigen spullen in en bepaal hoe mijn 
werkdag eruitziet. Maar het is niet 
zo dat je alles zelf beslist. We doen 
het echt samen. We hebben afspra-
ken gemaakt en die vastgelegd in 
een maatschapscontract. We delen 
faciliteiten, de praktijk, de kosten 
en de schulden. Je doet alles onder 
de naam van de maatschap, dus 
je moet representatief blijven. We 
houden elkaar scherp.” 

Een voordeel van een maatschap is 
dat je investeringskosten relatief 
laag zijn. “Om toe te treden, betaal 
je instapgeld. Het bedrag verschilt 
per maatschap, maar het is sowie-
so veel lager dan als je alles in één 
keer moet investeren voor een eigen 
praktijk.” Verder is Van Agthoven 
heel blij dat de maten elkaar heb-
ben. De tandartsen spreken regel-
matig af voor casusbesprekingen en 
kwaliteitswerkgroepen. Beslissin-
gen maken gaat in overleg en over 
nieuwe maten wordt gestemd. “We 
hebben een heel uitgebreid sollici-
tatieproces. Omdat je zo intensief 
samenwerkt, moet het wel echt 
klikken.” Dat samenwerken moet 
je volgens Van Agthoven dan ook 
niet onderschatten. “Je moet het 
kunnen én leuk vinden. Er staan 
bij ons 29 kapiteins op het schip!” 
Van Agthoven werkt in een mobiele 
praktijk die bij basisscholen langs-
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TEKST: ANNEMIEK DURING

Na zes jaar hard studeren, ben je er helemaal klaar voor: je trekt de wijde 
tandartswereld in. Als startende tandarts komen er veel vragen op je af. Waar 
ga je aan de slag? Kies je voor een grote groepspraktijk, of houd je het liever 
klein? En voor welke werkvorm ga je? Teken je een contract in loondienst, 
stap je in bij een maatschap, word je zzp’er of begin je je eigen praktijk? Drie 
jonge tandartsen vertellen over hun keuze en delen hun ervaringen en tips.  

Drie jonge tandartsen delen hun ervaringen en tips 

Klaar voor de start? AF!  

rieerd. Ook is het fijn dat ik mijn 
eigen tijd kan indelen,” vertelt ze. 
“Bij kinderen kan een behandeling 
lang duren. Als ik dat wil, kan ik er 
een hele middag voor nemen. Er is 
niemand die zich druk maakt of ik 
mijn target haal.” In de toekomst 
wil Van Agthoven met kinderen 

blijven werken. “Ik zie mezelf niet 
meer iets anders binnen de tand-
heelkunde doen. Mijn droom is om 
de mondzorg bij kinderen te verbe-
teren en ouders bewust te maken 
van hoe belangrijk een gezond ge-
bit is. En of ik dat in de maatschap 
blijf doen of ooit mijn eigen praktijk 
open, dat zie ik nog wel.”  

Het ondernemende heeft Wolters 
altijd in zich gehad. Tijdens haar 
studie deed ze er van alles naast: ze 
zat in commissies, hield zich bezig 
met patiëntenwerving en werk-
te samen met de chef de clinique. 
Voor haar was het dan ook vanzelf-
sprekend dat ze zich bij de Kamer 
van Koophandel inschreef om als 
zzp’er aan de slag te gaan. “Ik werk 

in een praktijk waar ik heel veel kan 
leren. Ik ben in het diepe gegooid. 
Ik ben eerst drie, maar al snel vijf 
dagen gaan werken, waardoor ik 
afgelopen jaar enorm ben gegroeid. 
Want voordat ik me ga richten op 

Mijn droom is 
om de mondzorg 

bij kinderen te 
verbeteren

De tip van  
Joanna van Agthoven 
“Gun jezelf de tijd om erachter 
te komen waar je goed in bent, 
waar je nog bijscholing in nodig 
hebt, wat energie slurpt en waar 
je juist energie van krijgt. In het 
begin voelt het misschien alle-
maal heel intimiderend, maar 
gaandeweg leer je alles!”

De tip van Hilde Wolters
“Ik dacht altijd dat je na een dag 
werken de deur van de praktijk 
achter je dicht trekt en nergens 
meer aan denkt. Het eerste half 
jaar is dat zeker niet zo. Ik bleef 
maar malen: heb ik het wel goed 
gedaan? En dat is echt niet om-
dat ik vrouw ben. Dat is omdat 
het werkende leven wennen is. 
Inmiddels gaat het al veel beter. 
Het komt goed!”   

Hilde Wolters (27) werkt sinds no-
vember vorig jaar als zzp-tandarts 
in een groepspraktijk in Groningen. 
Daarnaast gaat ze één dag per week 
met een mobiele praktijk bij oude-
ren langs en is ze tandartsdocent 
in het UMCG. “Ik wil meer zijn dan 
tandarts, ik ben ook ondernemer.” 

In de eerste week van de studie 
kwam Wolters samen met haar 
tutorgroepje. De meeste mede-
studenten hadden al jarenlang 
de droom om tandarts te worden. 
Wolters niet. Zij had het profiel van 
de student tandheelkunde gelezen 
– zelfstandig, precies, technisch en 
communicatief – en dacht: hé, dat 
ben ik! “Het werk past inderdaad 
heel goed bij me en ik vind het 
een prachtig vak. Maar mijn doel 
is nooit geweest om alleen maar 
tandarts te zijn. Ik wil meer. Ik wil 
ondernemen. En eigenlijk is dat een 
heel goede combi.” 

gaat. “Werken met kinderen is 
voor mij het mooiste dat er is. Ze 
zijn zo puur. Het betekent wel dat 
ik veel behandelingen die ik ge-
leerd heb niet meer uitvoer, zoals 
uitgebreide endo's en kroon- en 
brugwerk, maar dat heb ik er-
voor over. De behandelingen zijn 
vaak hetzelfde, maar de kinderen 
maken mijn dag hartstikke geva-

Als ik dat wil, kan 
ik een hele middag 

nemen voor een 
behandeling

Alle lusten én lasten delen  
in een maatschap 

De ondernemende tandarts 

Hilde Wolters.

Tandarts en 
ondernemer zijn 
is een heel goede 

combi
Joanna van Agthoven.

Lees verder op pagina 15 
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het ondernemerschap, wil ik eerst 
echt een goede tandarts zijn.” 
Ondertussen heeft ze allerlei idee-
en. “Bleken is een opkomende 
trend, hierin zie ik mogelijkheden 
voor een business. En ik heb plan-
nen om een platform te creëren met 
instructiefilmpjes.” Op den duur wil 
ze graag haar eigen praktijk. “Mijn 
vriendinnen zeggen al jaren dat ik 
een praktijk moet openen en dat zij 
dan gezellig bij mij willen komen 
werken. Want ondernemen en een 
eigen praktijk betekent veel gere-
gel en administratieve rompslomp. 
Juist dat trekt mij.” 
Volgens Wolters bepaalt je mindset 
of het zzp-schap bij je past. “Als je je 
volledig wil richten op het tandarts 
zijn, zou ik in loondienst gaan. Dan 
kun je je focussen op het behande-
len van je patiënten. Je hoeft je geen 
zorgen te maken of je je verzekering 
wel goed geregeld hebt en of je niet 
eigenlijk verkapt in loondienst bent. 
Je kunt doen waar je goed in bent. 
Als je net als ik meer ondernemend 
ingesteld bent, is het zzp-schap wel 
een aanrader!” 

Van droom naar 
werkelijkheid:  
een eigen praktijk
Sinds 1 april is Niki Tang (29) de 
trotse mede-eigenaar van een 
tandartspraktijk in Leidsche Rijn, 
Utrecht. Samen met haar compag-
non nam zij de eenkamerpraktijk 
over van een tandarts die met pen-
sioen ging. “Ik heb geen moment 
spijt gehad dat ik in het diepe ge-
sprongen ben.” 

Na haar afstuderen in 2015 werkte 
Tang eerst als waarnemer bij ver-
schillende praktijken om ervaring 
op te doen. “Ik vond het heel fijn om 
te leren van tandartsen die al langer 
aan de stoel staan. In het werkende 
leven gaat namelijk niet altijd alles 
zoals je het geleerd hebt. Soms zijn 
patiënten niet tevreden, terwijl je in 
jouw ogen goed werk hebt geleverd. 
Dan helpt het als een ervaren tand-
arts je vertelt dat dit kan gebeuren. 
Zoiets leer je niet uit de boeken.” 

Haar tijd als zzp-tandarts gebruikte 
ze ook om zich te oriënteren. Wat 
voor soort praktijk past bij haar? 
Want dat ze ooit een eigen praktijk 
wilde beginnen, dat wist ze zeker. 
“Ik wil mijn eigen richting bepa-
len, bijvoorbeeld in het naleven van 
hygiëneregels. Ook vind ik commu-
nicatie ontzettend belangrijk. Sa-
menwerken betekent praten. Over-
leggen, verwachtingen bespreken en 
uitspreken als je ergens mee zit.”  
Hoewel Tang inmiddels steeds be-
ter wist wat ze wilde, was die eigen 
praktijk nog een toekomstdroom. 
Tot mede-eigenaar Joanna van 

Agthoven, die al enkele maanden 
bezig was met de overname, haar 
voorstelde om het samen te doen. 
“Ik twijfelde. Moest ik niet eerst nog 
meer ervaring opdoen? Joanna stel-

de de terechte vraag: ben je er ooit 
écht klaar voor? Misschien wel niet. 
Dus toen besloot ik ervoor te gaan.”
Een overname is een uitdaging, 
vertelt Tang. “Het was best inti-
miderend om te onderhandelen 
met een tandarts die al veertig jaar 
in het vak zat. En de praktijk was 
verouderd, dus we moesten ervoor 
zorgen dat de praktijk voldoet aan 
de huidige wet- en regelgeving. Ook 
moesten de contracten kloppen en 
het patiëntenbestand geüpdatet 
worden.”  

Inmiddels staan Tang en Van 
Agthoven allebei twee dagen aan 
de stoel. De eenkamerpraktijk van 
de tandartsen zit in een rijtjeshuis, 
waardoor ze niet kunnen uitbrei-
den. Daarom zijn ze nu op zoek naar 
een nieuw pand in de buurt met 
minstens twee behandelkamers. 
“We willen graag groeien, zodat we 
allebei meer dagen kunnen werken. 
Maar we hebben geen ambitie om 
er een grote groepspraktijk van te 
maken, we willen het graag klein 
houden.” Al met al is Tang heel blij 

dat ze de stap naar een eigen prak-
tijk genomen heeft. “De patiënten 
reageren heel positief en ik werk in 
een praktijk die bij me past. Beter 
kan niet!” 

In het werkende 
leven gaat niet 

altijd alles zoals je 
het geleerd hebt

De tip van Niki Tang
“Heb je de droom een eigen prak-
tijk te beginnen? Ga ervoor! Lees 
je wel heel goed in en bereid je 
voor. Het is veel regelen, maar 
uiteindelijk kun je alles oplossen.”

Niki Tang.

 Vervolg van pagina 14
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ADVERTENTIE

TEKST: REINIER VAN DE VRIE

Als íets in de mondzorg stress geeft, is dat het uitlopen van een behan-
deling terwijl je volgende patiënt al in de wachtkamer zit. Of het idee dat 
een patiënt pas over maanden voor zijn behandeling terechtkan. En wat te 
denken van patiënten die niet komen opdagen, zodat er kostbare gaten in 
de planning vallen? Met het Finse softwareprogramma Hygga Flow zouden 
deze problemen tot het verleden moeten behoren. Dental Tribune sprak 
met twee praktijken die deze manier van werken inmiddels gebruiken.

“Ons grootste probleem was dat de 
agenda zo vol stond, dat mensen 
na een controle soms pas na vier 
maanden terecht konden voor een 
behandeling,” zeggen tandarts Tho-
mas Wermenbol en teammanager 
Tera Roeders van Beekpark Tand-
artsen uit Apeldoorn. “Bovendien 
was onze eigen planning niet flexi-
bel: vergde een behandeling onver-
hoopt toch meer tijd dan gepland, 
dan konden we die niet afmaken 
maar moesten we de patiënt nog 
eens laten terugkomen. Als behan-
delaar werk je immers altijd met de 
wetenschap dat de volgende patiënt 
alweer zit te wachten.”
Beekpark Tandartsen is gevestigd 
in hartje Apeldoorn. Er werken 37 
mensen – van wie vier tandartsen 
en vier mondhygiënisten – ten be-
hoeve van 22.000 patiënten. In de 
vijf behandelkamers wordt door 
teams in twee shifts per dag ge-
werkt.

“Via Straight Dental kwamen we 
op het spoor van Hygga Flow,” zegt 
Wermenbol, “een nieuwe manier 
van werken, geboren in Finland, 
die tandartspraktijken meer ruim-
te, rust en flexibiliteit zou bieden. 
Het leek me een innovatieve manier 
om de service aan onze patiënten 
uit te breiden en tegelijkertijd het 
werkplezier van onze mensen te 
bevorderen. Na een periode van ge-
degen oriëntatie, waarbij we zelfs 
naar Helsinki zijn afgereisd om een 
juiste indruk te krijgen, hebben we 
de sprong gewaagd. Wij werken nu 
volgens Hygga en zouden niet meer 
anders willen.”

Prettige workflow
Als eerste Nederlandse praktijk 
startte Beekpark Tandartsen met 
Hygga – middenin de coronacrisis 
nog wel. Onmiddellijk bewees de 
nieuwe manier van werken zijn 
waarde: doordat patiënten per sms 

De rubriek Industrie komt tot stand in samen-
werking met de tandheelkundige industrie.Lekker ontspannen werken  

met Hygga Flow
precies op tijd voor hun behan-
deling worden opgeroepen, is er 
nauwelijks wachttijd in de wacht-
kamer. “Ja, die corona was wel de 
lakmoesproef,” lacht Wermenbol. 
“En om meteen zo relaxed te kun-
nen werken is ongelooflijk fijn.  
Ik voel veel minder tijdsdruk, om-
dat ik behandelingen voor zover 
mogelijk meteen afmaak en mijn 
patiënten zo nodig gelijk kan ver-
wijzen naar een collega, assistent of 
mondhygiënist. Er is nu veel meer 
speelruimte om aan de wensen van 
patiënten te kunnen voldoen. Aan 
het einde van de dag ga ik echt ont-
spannen naar huis.”
Voor Helmi’s Dental Care, de prak-
tijk van Saghi Helmi in Leidschen-
dam, was de coronatijd zelfs de 
directe aanleiding om zich te ori-
enteren op Hygga. In mei ging haar 
praktijk, met vijf behandelkamers, 
drie tandartsen en twee preven-
tieassistenten, ermee van start. 

Jarenlang werkte Helmi met een 
receptionist die de planning per-
fect regelde. Na diens vertrek bleek 
een opvolger met dezelfde kwali-

teiten niet te vinden, waardoor ze 
zich vanwege een te volle of te lege 

Wat is Hygga Flow?
Hygga Flow (spreekt uit Huga, met 
g als in goal) is ontwikkeld in een 
mondzorgpraktijk met achttien 
behandelkamers in Helsinki. Het 
wordt een real-time resource manage-
ment system genoemd, oftewel een 
meedenkend softwareprogramma 
dat ervoor zorgt dat de behande-
laar niet zijn agenda, maar zijn 
patiënt centraal kan stellen. Het 
systeem maakt het mogelijk dat 
een diagnose meteen kan worden 
gevolgd door de uitvoering van 
het behandelplan. Hierbij kun-
nen tandheelkundig specialisten 
of mondhygiënisten ter plekke 
onderdelen van de behandeling 
verrichten. Patiënten bepalen zelf 
in de online-agenda de dag en het 
tijdslot waarbinnen hun afspraak 
aanvangt. Een half uur voor het 
exacte tijdstip waarop de afspraak 

daadwerkelijk begint, ontvangt de 
patiënt een sms. Hygga laat, vol-
gens leverancier Straight Dental, 
de dwingende krampachtigheid 
van de reguliere agendaplanning 
voor wat die is; de agenda wordt 
een medestander bij het ervaren 
van een fijne, ontspannen ‘flow’ 
van werken en geeft een betere 
gemiddelde omzet per patiënt. 
Daarnaast zorgt Hygga voor een 
drastische vermindering van ver-
bruiksmaterialen en voor afname 
van kosten voor reiniging van ka-
mers en instrumenten. In Neder-
land en België werken inmiddels 
de eerste praktijken met dit sys-
teem.
Hygga Flow is verkrijgbaar op 
abonnementsbasis (licentiekos-
ten).  Meer informatie: 
www.straightdental.com/hygga.

Lees verder op pagina 18 

Tandarts en praktijkeigenaar Saghi Helmi.

http://www.straightdental.com/hygga
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Win volume met 
OSSIX® Volumax
OSSIX® Volumax is een dikke, ossifi cerende collageenmatrix welke botdefecten tot 
4 mm kan opvullen. Zeer handig en effi ciënt bij implantaties waarbij dehiscenties rond 
de implantaten moeten worden hersteld, verticale en/of laterale botopbouw is benodigd, 
of bijv. als er na een één fase implantaatplaatsing preventief kaakverbreding gewenst is. 
Het OSSIX® collageen wordt in 10 tot 12 maanden opgevormd tot patiënt eigen bot.*

Win eenvoudig tot 4 mm bot door het gebruik van de OSSIX® Volumax collageen matrix*
*  Alveolar Ridge Augmentation and 

Ossifi cation of Thick vs. Thin Sugar Cross-
linked Collagen Membranes in a Canine 
L-shape Defect Model, Zubery et al, AAP 
Research Forum Poster Session, 2016. 

Na 4 maanden: mooie 
brede processus en 
dik gekeratiniseerd 

weefsel.

CBCT scan na 
6 maanden met de 

tot bot omgevormde 
OSSIX® Volumax.

CBCT scan na 3 jaar: 
volledig herstel van 

de processus

Botdefect naast implantaat werd met een 
dubbelgevouwen OSSIX® Volumax matrix 

opgevuld, waarna de gingiva rond het 
healing abutment werd gesloten. 

MEMODENT B.V  |  T +31 (0) 53 430 66 63  |  E info@memodent.nl  |  W www.memodent.nl

®

Vraag naar 
de starters 
aanbieding

ADVERTENTIE

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
7 november     5 december     2 januari     6 februari

ADVERTENTIE

agenda aan het einde van de dag 
vaak uitgeput voelde. Met Hygga 
Flow vond ze een alternatief. “Hoe 
meer data de Hygga software ver-
zamelt over iedere behandelaar en 
de behandelingen, hoe nauwkeu-
riger het programma de werkflow 
reguleert. Het werkt heerlijk: Hygga 
leert snel hoe wij werken en stemt 
de flow daarop af. Als behandelaar 
merk je het daarom niet meer als 
een patiënt bijvoorbeeld niet komt. 
En ook uitval door ziekte binnen je 
eigen team wordt gemakkelijk op-
gelost.”

Second opinion
De algemene opvatting binnen de 
mondzorg is dat patiënten sterk 
hechten aan hun vertrouwensrela-
tie met één specifieke behandelaar. 
Werken met Hygga vereist nu juist 
het loslaten van de vaste tandarts–
patiëntkoppeling. Heeft Beekpark 
geen last gehad van weerstand bij 
patiënten, om hun exclusieve rela-
tie met één tandarts op te geven? 
“Nou, wij hadden inderdaad ver-
wacht dat dit aspect van Hygga niet 
bij alle patiënten even goed zou val-
len,” zegt Tera Roeders. “Maar het 
blijkt dat de voordelen van Hygga 
voor verreweg de meeste mensen 
opwegen tegen dit relatieve na-
deel. Patiënten vinden het fijn dat 
ze zelfstandig online afspraken 
kunnen inplannen. Het programma 
richt de agenda bovendien zo in, dat 
men altijd op heel korte termijn te-
rechtkan. Ook vinden mensen het 
prettig dat ze nauwelijks wachttijd 
kwijt zijn en niet hoeven terug-
komen: controle, reinigen, vullen, 
een wortelkanaalbehandeling of de 
start van een kroon kunnen tijdens 
hetzelfde bezoek worden gedaan. 
Met Hygga hoef je daardoor véél 
minder vaak naar de tandarts, iets 
wat aantrekkelijk is voor patiënten 
met angst, die immers erg kunnen 
opzien tegen een tandartsbezoek. 
Daarnaast hebben we gezorgd voor 
een goede communicatie over Hyg-
ga: met folders, filmpjes, informatie 
op de website en veel uitleg bij de 
receptie hebben wij onze patiënten 
op de komst van Hygga voorbereid.”
Omdat patiënten binnen Hygga 
dus geen vaste tandarts hebben en 
voor elke specifieke behandeling ter 
plekke de meest aangewezen ge-
specialiseerde behandelaar wordt 
ingezet, heeft Hygga nog een bijko-
mend voordeel: patiënten worden 
door verschillende tandartsen en 
mondhygiënisten gezien en krij-
gen daardoor in feite voortdurend 
een second opinion. Wermenbol: 
“Voor onszelf is dit aspect minstens 
zo belangrijk: min of min meer au-
tomatisch beoordelen we zo elkaars 
werk in de mond of bijvoorbeeld de 
interpretatie van foto’s. Dat heeft 
een geweldig stuwend effect op de 
kwaliteit van de geleverde tand-
heelkunde. Tegelijkertijd betekent 
dit dat het hele team een gedeelde 
behandelfilosofie moet hebben, ge-
lijkvormig moet werken en het leuk 
moet vinden om veel met elkaar te 
overleggen en intensief samen te 
werken.”

Turnaround
Helmi’s Dental Care heeft Hygga 
ingevoerd na twee dagen proef-
draaien, gedurende welke de prak-
tijk werd begeleid door Straight 
Dental. “Dat was niet zo eenvou-
dig. Om Hygga goed te laten wer-

ken, moeten alle medewerkers het 
systeem goed begrijpen en de data 
juist invoeren.” Wermenbol beaamt 
dit. “Hygga is ronduit een turnaround 
voor je team. Het vergt echt een om-
slag in je manier van denken en ook 
de implementatie is best een klus. 
Het lukt alleen als het hele team 
daarin mee wil gaan. Werken met 
Hygga vereist bovendien een goede 
communicatie tussen de behande-
laars enerzijds en de shiftmanager 
anderzijds. De receptioniste die 
als shiftmanager fungeert, stuurt 
achter de schermen de patiënten-
stroom en voert wijzigingen tijdig 
door. Op die manier behoudt het 

behandelend team de werkflow.”
Hygga Flow levert overigens ook 
een schat aan informatie op over 
het soort behandelingen dat wordt 
verricht en de gemiddelde tijdsduur 
per behandelaar. Dat is nuttig om 
nog beter te kunnen plannen. Het 
kan ook aanleiding zijn om ver-
schillen met elkaar te bespreken 
en van elkaar te leren op het gebied 
van kwaliteit en efficiëntie. Helmi 
gebruikt de gegevens die Hygga 
verzamelt bovendien als manage-
menttool, bijvoorbeeld om assisten-
ten gerichter te kunnen aansturen. 
Doordat ook zij in de behandel-
kamers moeten inloggen, heeft 

Helmi nu beter zicht op de manier 
waarop ieder zijn tijd besteedt.

Geniale receptionist
Hygga Flow maakt dat minder pati-
enten per dag de praktijk bezoeken, 
terwijl een significant hogere ge-
middelde omzet per patiënt wordt 
behaald. Bijna alle benodigde be-
handelingen worden immers gedu-
rende dezelfde zitting uitgevoerd. 
Ook bij Helmi’s Dental Care is de 
omzet per patiënt duidelijk toege-
nomen, al zijn de exacte cijfers nog 
niet bekend. “Beekpark Tandartsen 
is superblij met Hygga, ik kan het 
iedereen aanraden,” zegt Wermen-
bol. “Wij ervaren zoveel meer rust 
en werkplezier… Onbewust lette ik 
vroeger toch steeds op de klok, ter-
wijl ik er nu écht helemaal kan zijn 
voor mijn patiënten. Als een pati-
ent de behandelkamer binnenkomt 
vraag ik nu: ‘Vertel eens, wat kan ik 
voor u doen?’ Mensen vinden dat 
geweldig!” Ook Helmi is zeer tevre-
den: “Als tandarts hoef ik me nooit 
meer druk te maken om de agenda. 
Bovendien is de druk op de receptie 
enorm verminderd. En: ik hoef niet 
meer op zoek naar die ene, geniale 
receptionist.” 

 Vervolg van pagina 17

Thomas Wermenbol. FOTO: CASPAR SMITS
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CaviCide™ en CaviWipes™
Reinigen en desinfecteren van medische hulpmiddelen

Kerr Benelux | D‘Artagnanstraat 28 bus 2 | 4600 Wezet | België

• CaviCide™ is een multifunctioneel, intermediate level oppervlakte-desinfectiemiddel (Metrex1)
        speciaal aanbevolen voor instellingen en praktijken in de gezondheidszorg
• CaviWipes™ zijn kant-en-klare doekjes verzadigd met CaviCide™  
• Dood o.a. TBC, virussen, bacterieën en schimmels binnen 3 minuten
• Effectief tegen het nieuwe coronavirus Covid-192

• Lage alcoholformule zorgt voor effectieve verwijdering van bioburden3                                                                                              

en voorkomt beschadiging van uw investeringen
• Bevat geen fenol, bleekmiddel of andere toxische chemicaliën
• Geurloos en onbrandbaar
• De non-woven CaviWipes doekjes drogen niet uit en klitten niet samen
• CaviCide is verkrijgbaar in 200 of 700 ml sprayflacon en 5 L navulverpakking
• CaviWipes zijn verkrijgbaar in flatpack (45 doekjes) canister (160 doekjes)

Wilt u CaviWipes vrijblijvend 
uitproberen? Vraag dan uw gratis flatpack 

verpakking aan via E-mail: 
info.benelux@kavokerr.com

1 https://www.metrex.com
2  EN14476 tested using MVA (Modified Vaccinia Virus Ankara) as a surrogate representing enveloped virus.
3  Data and information from Environmental Surface Cleaning and Disinfection: Effects of Alcohol Concentration   
  by John A. Molinari,   Ph.D. and Peri Nelson, B.S., Dental Consultants, Inc., Ann Arbor, Michigan from The Dental  
  Advisor, Number 27 – January 2016
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Je ideale dag
Wat zijn jouw dromen en doelen 
voor dit jaar? Welke doelen top 3 wil 
jij aan het einde van dit jaar bereikt 
hebben? 
Hebben we het over materiële doe-
len, dan kunnen daar bijvoorbeeld 
een nieuwe auto, een nieuw huis of 
een mooie vakantie deel van uitma-
ken. Ligt de focus op het worden van 
een betere tandarts, dan praten we 
over groei op carrièrevlak. Aan ge-
zondheid kan een ideaal gewicht en 
een goed slaap-, dag- en bewegings-
patroon worden gekoppeld. En op re-
lationeel gebied kan je doel zijn om 
een optimale work-life-balance met je 
partner na te streven. Of eindelijk de 
liefde van je leven te ontmoeten.
Om doelen te stellen, hanteren we 
graag de SMART-methode. Hoe spe-
cifieker je iets kan meten, hoe beter 
je weet wat er nodig is, hoe beter je 
naar je doelen kan toewerken en 
hoe beter je weet of je je doelen ook 
daadwerkelijk behaald hebt.
Naast groei in carrière, gezondheid 
en relaties, kun je ook kijken wat 
jouw doelen zijn op het vlak van 
persoonlijke ontwikkeling. Voel je 
wellicht de behoefte om als persoon 
te groeien, om een beter mens te 
worden? Voor sommigen zal de tijd 
misschien zelfs rijp zijn spirituali-
teit (verder) te ontdekken.
We worden vaak sterk gevormd door 
bepaalde life events. Zowel positieve 
als negatieve gebeurtenissen in het 
leven leiden tot jouw ‘persoonlijke 
cv’ aan levenservaring. Geen stan-
daard werkresumé dus, maar eentje 
die weergeeft hoe jij je gedurende 
jouw leven ontwikkelt als persoon 
en mens. Welke doelen heb je daar-
bij actief voor ogen?
Men zegt weleens dat wij als tandarts 
in een gouden kooi leven. Met ons sa-

laris, zelfs voor starters, behoren we 
tot de 3% best verdienende mensen 
van Nederland (CBS 2018). Ons diplo-
ma vormt de garantie op financiële 
zorgeloosheid, zolang we maar netjes 
ons werk blijven (en kunnen) doen.
Maar is dat het dan, jaar in jaar 
uit? Mijn suggestie: maak eens een 
schets van je ideale dag in je ideale 
leven. Waar zou je wonen? Hoe zou 
je huis eruitzien? Welke auto zou je 
rijden? Hoe laat sta je op? Wat doe 
je in de ochtend? Wat is je ontbijt, 
je lunch? Wie zijn je vrienden? Wat 
doe je voor werk? Wat zijn je werk-
tijden? Wie zijn je klanten? Hoe ziet 
je relatie eruit? Wat onderneem je 
met je familie? Wat eet je ’s avonds, 
waar en met wie? Hoe vul je je avond 
in en wat zijn je gedachten voordat 
je gaat slapen? Identificeer vervol-
gens de gap tussen waar je nu staat 
en waar je heen wilt. Hoeveel jaar 
schat je dat het je kost om je ideale 
dag te verwerkelijken? Probeer dat 
doel vervolgens drie keer zo snel te 
bereiken. Ook wel: stretch your comfort 
zone. Klinkt dat onrealistisch? Moti-
vational speaker Les Brown zegt er 
het volgende over: “Shoot for the 
moon and if you miss, you will still 
be among the stars.”

Als founder van DNTSTRY University  
helpt tandarts-ondernemer Stephan Tji-
ook collega’s groeien in hun vak door 
middel van maandelijkse tandheelkun-
dige master classes. Meer info? Kijk op 
dntstryuniversity.com. 

“Toen ik zes was, wilde ik al tand-
arts worden. Niet gek, want ik 
maakte mijn huiswerk in de prak-
tijk in de Zuid-Italiaanse stad Ma-
tera, waar mijn vader tandarts was, 
mijn moeder zijn assistente en mijn 
oma achter de balie zat. Mijn liefde 
voor het vak kreeg ik met de paple-
pel ingegoten.”

Sleutel van de praktijk
“In Italië was ik wel ingeloot voor 
geneeskunde, maar niet voor tand-
heelkunde. Daarom week ik uit 
naar Spanje. In Madrid haalde ik 
versneld binnen vier jaar mijn di-
ploma. Terug in Matera drukte mijn 
vader de sleutel van de praktijk in 
mijn handen: mijn ouders beslo-
ten op een tweede huwelijksreis te 
gaan. Dat was voor mij natuurlijk 
een sprong in het diepe. Heel leer-
zaam om met patiënten om te gaan 
die allemaal vragen waar je vader 
is. Ik moest mezelf letterlijk in de 
praktijk bewijzen. Toen ik daar het 
klappen van de zweep kende, wilde 
ik ergens anders meer ervaring op-
doen en een opleiding orthodontie 
volgen. Daarvoor keek ik ook over 
de grens. In Nederland kon ik snel 
terecht, want daar was in 2015 een 
tekort aan tandartsen.”

Beste van beide werelden
“Door veel met mensen af te spre-
ken, was de taalbarrière snel door-
broken. Al was het even wennen dat 
Nederlanders elkaar vooral thuis 
ontmoeten en minder voor koffie 
of een lunch buiten de deur, zoals 
in Italië. Een ander groot verschil 
is dat het zorgsysteem in Neder-
land een praktijk oplevert die veel 
preventiever is. In Italië ga je naar 
de tandarts als je pijn hebt. En dan 
betaal je. In Nederland wordt veel 
vergoed, hoewel dat systeem niet 
altijd even doorzichtig is. En met 
de gewoonte van halfjaarlijkse con-
troles ben je veel mondproblemen 
voor. De tandzorg is hier sowieso 
meer gestructureerd en vastgelegd 
in protocollen. Waar in veel andere 
landen tandartsen vooral hun er-
varing als bron gebruiken, leunen 
tandartsen hier meer op de syste-
matiek. Ik probeer het beste van 
beide werelden te combineren.”

Honger naar kennis
“Ik ontmoet in Nederland veel jon-
ge tandartsen, die leergierig zijn en 
veel aan bij- en nascholing doen. 
Zij inspireren me, want die honger 
naar kennis heb ik ook. Inmiddels 
staat er meer dan driehonderd uur 
aan scholing op mijn teller, die ik 
overzichtelijk kan inzien via het 
KRT. De opleiding orthodontie, 
cursussen over röntgenfoto’s en 
anesthesie, workshops rond tandes-
thetiek, vullingen en implantaten: 
ik wil steeds weten wat de nieuw-
ste technologie is en mezelf zeker 
ook aanscherpen door de kennis, 
ervaring en meningen van colle-
ga’s. Tandzorg Delft, waar ik werk, 

is aangesloten bij DentConnect en 
dat netwerk biedt me een mooi en 
breed programma aan scholing. 
Voor toekomstige cursussen kijk ik 
ook naar het buitenland, want ik zie 
nog steeds de hele wereld als mijn 
leerschool en ik weet dat ze bijvoor-
beeld in Spanje heel goed zijn in es-
thetiek.”

Wat Italiaanse levenskunst
“Ondank de buitenlandse uitstapjes 
die ik blijf doen, is Nederland echt 

Column
Stephan Tjiook

Tandarts Giorgia Andrisani over haar internationale blik op tandheelkunde

“De wereld is mijn leerschool”
TEKST: MARNIX SIMONIS, FOTO: JONI ISRAELI

Als kind van een Italiaanse tandartsfamilie, met haar Spaanse diploma en 
haar werk in een Nederlandse praktijk heeft Giorgia Andrisani een inter-
nationale blik op het tandartsvak. Een blik die haar steeds nieuwsgierig 
houdt. Ze vertelt waarom ze inmiddels meer dan driehonderd uur aan 
bij- en nascholing op de teller heeft staan.  

mijn thuisbasis geworden. Het is 
mooi om te merken dat patiënten 
en collega’s het stukje Italiaanse 
levenskunst dat ik meebreng wel 
waarderen. Mijn droom is om mijn 
hele familie hier te hebben. Dat 
lukt aardig: mijn zus is hier met 
een Nederlander getrouwd en mijn 
broer komt als chef-kok in Neder-
land werken. Mijn ouders hebben 
beloofd te komen als het hier ook 
het grootse deel van het jaar lekker 
warm is. Dat zal dus nog wel even 
duren. Ik voel me als Italiaanse in-
middels thuis in dit land én in de 
Nederlandse tandartspraktijk. Het 
niveau van het vak, de leergierig-
heid en de open houding houden 
me bij de les. Dat is mooi, want ik 
ben nog lang niet uitgeleerd. Dat 
ben je als tandarts nooit, vind ik.”       

Giorgia Andrisani.

http://dntstryuniversity.com
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3Shape TRIOS
Digitize at your own pace

Discover the complete portfolio of 
3Shape TRIOS® intraoral scanners.

Whether you’re new to digital dentistry and looking for  
a solution to get started, or a fully-digital dentist thinking  
about your next step, 3Shape TRIOS equips you for success  
by letting you do more.
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Onderzoek 
naar sterkere, 
duurzamere 
tandvullingen
TEKST: BRENDAN DAY,  
DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL

EDMONTON (ALBERTA)/LONDEN  
Door de structuur van bepaalde 
composietmaterialen te bestude-
ren, heeft een internationaal onder-
zoeksteam een methode ontdekt 
die deze materialen mogelijk verbe-
tert, wat leidt tot sterkere vullingen.

De onderzoekers – afkomstig uit 
Canada, het Verenigd Koninkrijk, 
Noorwegen en de Verenigde Staten –  
wilden meer weten over foto  - 
ge activeerde composieten op basis 
van hars. Deze worden veelvuldig ge-
bruikt in verschillende medische en 
tandheelkundige situaties, zo ook als 
materiaal in tandvullingen. Hoewel 
er veel bekend is over de chemische 
formulering van deze composieten, 
wordt de manier waarop vuldeeltjes 
hun polymerisatie beïnvloeden nog 
onvoldoende begrepen.

Kenniskloof dichten
Om deze kenniskloof te dichten, 
maakte het onderzoeksteam ge-
bruik van middeninfraroodbeeld-
vorming in het Canadian Light 
Source centrum van de University 
of Saskatchewan. Met deze syn-
chrotronlichtbron, een deeltjes-
versneller, is het gedrag binnen de 
matrices van verschillende compo-
sieten nauwkeurig te onderzoeken. 
Zo waren de onderzoekers in staat 
om aan te tonen dat toegevoegde 
vulstofdeeltjes de reactie van deze 
composieten bij gebruik wijzigden.

Professor Owen Addison, ad-
junct-hoogleraar tandheelkunde 
aan de Universiteit van Alberta en 
hoofdauteur van het onderzoek, 
vertelde Dental Tribune International 
dat deze ontdekking leidt tot infor-
matie over de samenstelling van het 
composietmateriaal, waarmee de 
prestaties van bestaande materialen 
verbeterd kunnen worden.

Aanbevolen protocollen naleven
“Deze bevindingen helpen tand-
artsen op twee manieren,” vertelt  
Addison. “Rechtstreeks bieden ze 
een nieuwe vorm van bewijs dat het 
argument versterkt dat de huidige 
harscomposieten zeer gevoelig zijn 
voor foto-uithardende behandelin-
gen, waardoor tandartsen zullen 
moeten erkennen dat naleving van 
aanbevolen protocollen een must 
is. Indirect zal deze nieuwe aanpak 
een waardevol hulpmiddel zijn om 
de ontwikkeling van nieuwe ge-
neraties fotogeharde composieten 
te begeleiden.” Addison verklaart 
verder dat deze bevindingen deel 
uitmaken van een lopend onder-
zoeksproject dat deze methoden  
zal blijven ontwikkelen. “In de ko-
mende twaalf maanden zullen 
we ook nieuwe benaderingen on-
derzoeken om de polymerisatie 
van composiet op interpartikel-
lengteschalen te optimaliseren.” 
Het onderzoek, getiteld ‘Origin of  
micro-scale heterogeneity in poly-
merisation of photo-activated resin 
composites’, werd op 15 april 2020 
online gepubliceerd in Nature Com-
munications. 

Campagne over relatie parodontitis en hart- en vaatziekten
BARCELONA Patiënten die last hebben van paradontale aandoeningen 
lopen een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Om deze patiënten 
hier bewust van te maken is onlangs de Perio&Cardio-campagne gestart 
vanuit de European Federation of Periodontology (EFP) en de World Heart 
Federation (WHF) in samenwerking met Dentaid. 

De Perio&Cardio-campagne richt 
zich niet alleen op het grote pu-
bliek, maar ook op tandartsen, apo-
thekers, artsen en cardiologen. Het 
belang van het vermijden van risi-
cofactoren, zoals roken en overge-
wicht, wordt benadrukt. Patiënten 
die te maken hebben met parodon-

titis en hart- en vaatziekten, lopen 
een hoger risico op systematische 
complicaties. Het doel van de cam-
pagne is de bekendheid te vergroten 
tussen tandvleesproblemen en hart- 
en vaatziekten. Het campagnemate-
riaal is ontwikkeld naar aanleiding 
van het wetenschappelijke rapport 

‘Periodontitis and cardiavascular 
desease’, dat eerder dit jaar werd 
gepubliceerd in het Journal of Clinical 
Periodontology van de EFP.
Parodontitis heeft een wereldwijde 
prevalentie van 45-50% en is hier-
mee de meest voorkomende tand-
vleesaandoening. De meest ernstige 
vorm van de aandoening treft 11,2% 
van de wereldbevolking. Het is hier-
mee de op vijf na meest voorkomen-
de kwaal bij mensen. Jaarlijks sterven 
er 17,9 miljoen mensen aan de gevol-
gen van hart- en vaatziekten. Dit is 

een derde van de totale sterfgevallen 
per jaar. In Europa zijn jaarlijks 3,9 
miljoen sterfgevallen te linken aan 
hart- en vaatziekten.
Door de campagne breed in te zetten 
worden ook de medische professio-
nals bewust gemaakt van de risico-
factoren van hun patiënten. “De 
meeste mensen zijn zich niet bewust 
van het verhoogde risico op hartziek-
te waarmee een slechte parodontale 
gezondheid gepaard gaat,” aldus 
Jean-Luc Eiselé, CEO van de WHF.
(bron: Dentaid) 

https://am.dental-tribune.com/news/research-discovery-could-help-create-stronger-more-durable-dental-fillings/
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voor de behandeling van  
parodontitis

Dexcel® Pharma GmbH • Carl-Zeiss-Straße 2 • D-63755 Alzenau

Bestel nu op www.periochip.nl  
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De efficiënte workflow 
van Ivoclar Vivadent
De incrementele laagtechniek was 
de gouden standaard voor posteri-
eure universele composietrestaura-
ties om zorgvuldig meerdere lagen 
composiet in stappen van 2 mm 
uit te harden, om krimpspanning 
te minimaliseren en voldoende 
uithardingsdiepte (lage polyme-
risatiekrimp) te garanderen. Een 
tijdrovende klus en ondanks alle in-
spanningen is er nog steeds krimp, 
microlekkage en dergelijke te zien 
bij grotere restauraties in het pos-
terieure gebied van het gebit, in 
klassen I en II.

Met de efficiënte esthetische work-
flow van Ivoclar Vivadent - nieuwe 
generatie vulcomposieten van de 
Tetric Line (Tetric Powerfill, Tetric 
Powerflow en Tetric Prime), Optra-
Gate (mondspreider), Adhese Uni-
versal en OptraGloss - is dit verle-
den tijd in uw praktijk!
U kunt nu drie patiënten behande-
len in plaats van twee, in dezelfde 
tijd, zonder aan kwaliteit in te boe-
ten. Composietrestauraties kunnen 
in slechts drie seconden worden 
uitgehard in combinatie met de 
nieuwe 3s PowerCure lamp.

De klinische workflow is gericht op 
patiënttevredenheid en biedt pati-
enten een zo comfortabel mogelij-
ke tandheelkundige behandeling 
in een mum van tijd. Uiteraard is 
het daarbij handig dat u te maken 
heeft met maar één fabrikant. Door 
de efficiënte workflow en gegaran-
deerde kwaliteit van voorspelbare 
restauraties, vermindert u stoeltijd 
met meer dan de helft en wordt res-
taureren nog leuker! Een win-win 
situatie. De zeer reactieve lichtini-
tiator Ivocerin heeft de weg vrijge-
maakt voor de ontwikkeling van Te-
tric PowerFill en Tetric PowerFlow 
voor esthetische posterieure res-
tauraties. Deze composieten bieden 
glazuur- en dentineachtige trans-
lucentieniveaus. Hiermee kunt u 
dezelfde esthetische resultaten be-
reiken in het posterieure gebied als 
bij conventionele composieten. Bo-
vendien kunnen deze composieten 
in lagen tot vier mm in slechts drie 
seconden worden uitgehard met de 
nieuwe Bluephase PowerCure-uit-
hardingslamp.

Geïnteresseerd? Bestel de work-
flow-kit met 50% kortingsvoordeel 
via https://efficientesthetics.ivo-
clarvivadent.com/nl-bx/ of kijk op 
www.ivoclarvivadent.nl. 

Tongmicroben mogelijk 
effectief bij screenen,  
diagnosticeren en  
monitoren hartfalen
TEKST: DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL

GUANGZHOU/SOPHIA ANTIPOLIS  Het verband tussen de mondgezondheid 
en algemene gezondheid wordt voortdurend onderzocht binnen verschillen-
de medische disciplines. Nieuw cardiologisch onderzoek – gepresenteerd op 
HFA Discoveries, een wetenschappelijk platform van de European Society of 
Cardiology – wijst uit dat micro-organismen op de tong van belang kunnen 
zijn bij de screening, diagnose en monitoring van hartfalen. De onderzoe-
kers zijn van plan dit verband verder te onderzoeken.

“De tongen van patiënten met chro-
nisch hartfalen zien er totaal an-
ders uit dan die van gezonde men-
sen”, zegt dr. Tianhui Yuan, auteur 
van de cardiologiestudie en arts in 
het belangrijkste ziekenhuis van 
de Guangzhou University of Chine-
se Medicine. “Normale tongen zijn 
lichtrood met een licht witte coa-
ting. Patiënten met hartfalen heb-
ben een rodere tong met een gele 
coating en het uiterlijk verandert 
naarmate de ziekte verder gevor-
derd is.” Yuan voegt toe: “Er is meer 
onderzoek nodig, maar onze resul-
taten suggereren dat tongmicro-
ben, die gemakkelijk te verkrijgen 
zijn, kunnen helpen bij grootscha-
lige screening, diagnose en langdu-
rige monitoring van hartfalen. De 
onderliggende mechanismen die 
micro-organismen in de tongcoa-

ting verbinden met de hartfunctie 
verdienen nader onderzoek.”

De studie onderzocht de samen-
stelling van het tongmicrobioom 
bij deelnemers met en zonder chro-
nisch hartfalen: 42  patiënten met 
chronisch hartfalen en 28 gezonde 
deelnemers. ’s  Ochtends, voordat 
de deelnemers hun tanden hadden  
gepoetst of hadden ontbeten, 
werden monsters van de tong af-
genomen. Met een gensequentie-
techniek werden bacteriën in de 
monsters geïdentificeerd. De on-
derzoekers ontdekten dat, hoewel 
patiënten met hartfalen en gezon-
de mensen dezelfde soorten micro- 
organismen in hun tongcoatings 
hadden, er geen overlap was in de 
bacteriële inhoud tussen de twee 
groepen. 

naar het KNMT-kantoor in Utrecht. 
Ondanks dat de naam behouden 
blijft, krijgt de beroepsorganisatie 
wel een andere huisstijl. Om de 
gelijkwaardigheid te benadruk-
ken, werken de besturen met een 
uittredeschema, waarbij de laatste 
huidige KNMT- en ANT-bestuur-
ders tot 2025 actief zullen blijven. 
Wolter Brands blijft tot halverwe-
ge 2021 voorzitter van de nieuwe 
beroepsorganisatie en Jan Willem 
Vaartjes neemt nog een jaar plaats 
als vicevoorzitter. “Het is nu mak-
kelijker om langer actief te blijven, 
omdat niet alle bestuurstaken meer 
op mijn bord zullen liggen.” 
Ook zal Vaartjes zich hard blijven 
maken voor de vrije tarieven. “Ik 
begrijp nog steeds niet waarom 
we geen vrije tarieven binnen de 
mondzorg hebben. We zijn het eni-
ge land ter wereld waar de mond-
zorg volledig vaste tarieven kent.” 
Vaartjes vindt dat er onderscheid 
moet komen tussen een zorgnood-
zakelijke en cosmetische vulling. 
“We zijn bezig met een traject 
waarbij we kijken of we voor me-
disch niet-noodzakelijke zorg, dus 
cosmetische behandelingen, volle-
dig vrije tarieven kunnen krijgen.” 

Ook Brands wil vrije tarieven voor 
de cosmetische zorg, al benadrukt 
hij de complexiteit. “Veel verrich-
tingen zijn een beetje cosmetisch 
en een beetje functioneel. Het is 

vaak een combinatie. Je moet goed 
onderscheiden wat wel onder de 
algehele volksregeling valt en wat 
niet.”
Brands ziet het als zijn taak om 
ervoor te zorgen dat de fusie hele-
maal ingedekt is en dat eenieder er 
de voordelen van inziet. Ook wil hij 
zich in blijven zetten voor het be-
vorderen van kwaliteit. “Momenteel 
zijn we bezig met een kwaliteitssta-
tuut. De overheid en Zorginstituut 
Nederland (ZIN) vinden het immers 
van belang dat er een algeheel idee 
is over kwaliteit als groter geheel. 
Het gaat dus niet alleen om het 
volgen van de richtlijnen, maar ook 
de klachteninstantie, bij- en na-
scholing en intercollegiaal overleg 
moeten hierin een plaats krijgen.”
Eén ding is zeker: de organisatie van 
de mondzorg zal er over vijf jaar an-
ders uitzien. En wanneer de corona-
crisis het weer toelaat, zal de ANT 
het jubileumcongres alsnog laten 
plaatsvinden. Vaartjes: “Misschien 
dat we rond mijn aftreden met een 
aantal mensen aandacht kunnen 
besteden aan de geschiedenis van 
de ANT, maar dan in combinatie 
met de nieuwe organisatiecongres-
sen.” 

 Vervolg van pagina 11

Honorering eigen 
speerpunten 

Jan Willem Vaartjes.

https://efficientesthetics.ivoclarvivadent.com/nl-bx/
https://efficientesthetics.ivoclarvivadent.com/nl-bx/
http://www.ivoclarvivadent.nl
https://ap.dental-tribune.com/news/tongue-microbes-may-indicate-cardiac-health-status/
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1.  Het juiste antwoord is b. 
De prevalentie van halitose in de algemene bevolking wordt geschat 
op 15-30%. 

2.  Het juiste antwoord is b.  
Ruiken aan uitgeademde lucht, zogenoemd organoleptisch onderzoek, 
is een eenvoudig uitvoerbare methode en juist de gouden standaard 
voor diagnostiek van halitose. 

Deze quizvragen zijn afkomstig uit het naslagwerk Halitose (AccreDidact, 
2015).

Quiz Antwoorden

Man en paard 
Ik had L. al geruime tijd niet gezien. Uiteraard had dit mede te maken met 
de intelligente lockdown waar we allen aan onderworpen waren geweest. 
Toen de grens met Frankrijk weer werd geopend was hij om 12 uur ‘s nachts 
wellicht de eerste die bij Mons het land binnenreed, op weg naar zijn 
buitenverblijf. Om mij onverklaarbare redenen noemt hij zijn zeventien-
de-eeuwse landhuis nog steeds zijn ‘huisje’ of ‘optrekje.’ Twee maanden 
later keerde hij weer terug, tevreden meldend dat het gras gemaaid was 
en dat hij trek in een biertje had.

Vlak nadat ik L. had gesproken, 
belde C. (u houdt ze toch wel uit el-
kaar?). Hij was naar Zwitserland ge-
weest. Volgens hem waren de twee 
weken in de onbesneeuwde bergen 
méér dan genoeg geweest. En dat 
was nog niet eens het ergste: “Ze 
(de Zwitsers) zijn zó netjes, dat je 
je schoenen moet vegen als je naar 
buiten gaat!” Dit leek me wat over-
dreven, maar C. houdt nu eenmaal 
van een goede dosis dramatiek.
Op de terugreis door Duitsland was 
hij geteisterd (zijn woorden) door 
een hemeltergende aaneenscha-
keling van wegwerkzaamheden. Ik 
hield me in om te zeggen dat een 
synoniem voor vakantie ‘wég werk-
zaamheden’ is. Ik vreesde dat dit het 
humeur van C. niet ten goede zou 
komen.
Drie uur later zat ik met L. en C. op 
een terras. De twee weken in het 
strenge Zwitserland hadden hun 
sporen op het gedrag van C. ach-
tergelaten. Hij ging aan een tafeltje 
naast L. en mij zitten en droeg een 
zwart mondkapje. In combinatie 
met zijn kale schedel en priemende 
ogen zag hij er wat militant uit. Met 
zijn gebruikelijke cynisme vroeg 
L. of hij later op de avond nog een 
overval wilde plegen. C. hapte niet 
en tilde zijn masker op om een slok 
van zijn biertje te nemen.
Na het derde biertje was C. ont-
dooid en leek het of hij net was te-
ruggekeerd van een ontspannende 
vakantie. Zijn mondkapje bedekte 
inmiddels zijn hals en hij was bij 
ons aan het tafeltje aangeschoven. 
Toen de ober weer langs kwam om 
nog een bestelling op te nemen be-
weerde C. glashard dat hij en L. tot 
één huishouden behoorden. Voor L. 
was dit het sein om de feestvreug-
de te vergroten en hij bestelde een 
dubbele whiskey, “en doe er ook één 
voor mijn man!” C. knikte instem-
mend en enthousiast. Ik hield het, 

verstandig als ik ben, bij nog een 
biertje.
Nadat de ober nog een keer of twee 
langs was geweest was de verbroe-
dering tot ongekende hoogte geste-
gen. De beide mannen smeedden nu 
plannen om samen naar het ‘hutje 
op de heide’ van L. af te reizen met 
een aantal gelijkgestemden om al-
daar in een zelfgekozen karrantène 
te gaan. De lokaal gestookte Calva-
dos werd onschuldig gemaakt door 
het appelsap te noemen.
“Ik meen het, hè,” riep L., terwijl hij 
zijn arm strekte alsof hij een heilige 
eed zwoer. “Je gaat toch wel mee?!” 
en prikte met zijn wijsvinger C. een 
aantal keren op de borst. C. sloeg 
zijn glas in één keer achterover als 
bewijs van zijn onverschrokkenheid. 
”Natúúrlijk, wat dacht je dan? Een 
man een man, een paard een paard!”

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. 

VALO-lampen: duurzaam, 
toegankelijk en krachtig 
Uit onderzoek is gebleken dat 50% 
van alle inkomsten van tandarts-
praktijken op een of andere manier 
verband houdt met lichtpolymeri-
satie. Samen met de boor is een po-
lymerisatielamp daarom misschien 
wel het belangrijkste instrument 
van een tandartspraktijk. Voor per-
fect uitgeharde restauraties is niet 
alleen de lamp zelf belangrijk, maar 
ook de manier waarop de lamp kan 
worden gehanteerd. Daarom heeft 
Ultradent Products de bekroonde 
VALO™- en VALO™ Grand-ledpoly-
merisatielampen ontwikkeld.

De eerste VALO kwam in 2009 op 
de markt.  Hij werd al snel popu-
lair vanwege zijn krachtige breed-
bandspectrum, duurzame ontwerp 
en goede toegankelijkheid tot elk 
gebied in de mond. De doorsne-
de van de toenmalige VALO-lens 
was maar liefst 9,6 mm. Samen 
met zijn superieure belichtings-
eigenschappen onderscheidde hij 
zich daardoor van veel andere pro-
ducten op de markt.  In 2011 werd 
de VALO Cord less geïntroduceerd, 
met dezelfde eigenschappen als de  
originele VALO, maar met de vrij-
heid van werken zonder snoer. 

In 2016 werd de VALO-serie nog 
verder uitgebreid met de VALO 
Grand-ledpolymerisatielamp.
VALO Grand beschikt over dezelfde 
toegankelijkheid, duurzaamheid 
en kracht als de originele VALO, 
maar dan met een 50% grotere lens  
(12 mm). Met deze grotere lens kun-
nen tandartsen een groot oppervlak 
nog sneller en in één keer belichten.  
Het instrument heeft een tweede 
aan-/uitknop voor een nog comfor-

tabelere en intuïtievere bediening. 
VALO Grand is verkrijgbaar met en 
zonder snoer.
De VALO Cordless is verkrijgbaar in 
de kleuren Black, Fuchsia en Teal. Bij 
de VALO Grand Cordless kan de ge-
bruiker kiezen uit de kleuren Black, 
Midnight, Sapphire en Red Rock. De 
varianten met snoer zijn verkrijg-
baar in een elegante, zwarte tint. 
Bezoek www.ultradent.com/nl voor 
meer informatie. 

Column
Erik Ranzijn

Parodontiumstatus met behulp 
van spraakbesturing
VoiceWorks is een systeem om een 
parodontiumstatus mee te kunnen 
maken. Via een draadloze headset 
geeft de behandelaar de metingen 

door aan het systeem. Deze worden 
direct omgezet naar een duidelijk 
document. VoiceWorks werkt heel 
gemakkelijk en snel. Het kost daar-

door weinig tijd en energie om een 
pocket-of parodontiumstatus te 
maken. Hierdoor zult u dit waar-
schijnlijk vaker doen. 
Dit komt de patiënt en de behandel-
resultaten (monitoren) ten goede. 
Een groot voordeel zit in de com-
municatie met de patiënt. De pa-
tiënt hoort van de behandelaar en 
de computer wat de waarden zijn 
en zet dit om in een duidelijk do-
cument. Daarna kunt u de uitkomst 
bespreken en u kunt eventueel een 
uitgeprinte versie meegegeven 
of mailen. Bij een volgend bezoek 
worden veranderingen inzichtelijk 
gemaakt. Met VoiceWorks kunt u 
hygiënisch en tijd- en kostenbe-
sparend werken, omdat het toet-
senbord niet wordt aangeraakt en 
een assistent niet nodig is. 
Meer informatie vindt u op www.
straightdental.com/voiceworks. 
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ADVERTENTIE

‘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

Verstandige ingreep 
In januari 2015 liet de Thaise  
Krittika Rittikhan een verstandskies 
verwijderen. De klachten waren  
hiermee alleen niet verdwenen.  
De rechterkant van haar gezicht  
deed continu pijn en voelde verdoofd. 
Ze kaartte dit talloze keren aan bij 
het ziekenhuis, maar werd daar niet 
serieus genomen. Na vijf jaar werd 
er toch maar eens goed gekeken. Op 
de röntgenfoto’s bleek dat Rittikhan 
al vijf jaar rondliep met een stukje 
tandartsboor op de plek waar haar 
verstandskies had gezeten. Een 
ingreep van een kleine 30 minuten 
heeft haar eindelijk van de boor ver-
lost. Rittikhan en haar familie hebben 
een advocaat in de arm genomen 
om het ziekenhuis en de betreffende 
tandarts aan te klagen. “Het voelt 
alsof ik vijf jaar van mijn leven kwijt 
ben omdat ik zoveel pijn heb moeten 
doorstaan,” aldus Rittikhan.
(BRON: MIRROR.CO.UK, 19-08-2020)

Tanden zo groot als bananen
Paleontologen hebben twee enorme 
prehistorische voorgangers van de 
krokodil geïdentificeerd. Dat schrijven 
ze in vakblad Journal of Vertebrate 
Paleontology. De krokodillen hadden 
tanden zo groot als bananen en  
leefden 75 tot 82 miljoen jaar geleden 
in Noord-Amerika. De Deinosuchus 
hatcheri en Deinosuchus riogranden-
sis waren mogelijk de grootste  
krokodilachtigen ooit. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat de krokodil  
in staat was om prehistorische 
reptielen op te eten. Zo zijn er grote 
tandafdrukken gevonden in dino-
botten. Gelukkig voor de dinosauriërs 
stierf de reuzenkrokodil eerder uit 
dan zijzelf. Wat hier de reden voor  
is geweest, is nog niet bekend. 
(BRON: NU.NL, 10-09-2020)

FOTO: PIXABAY/SKEEZE

Kunstgebit gevonden
De gemeente Enkhuizen kreeg onlangs 
wel een heel bijzonder gevonden item 
binnen: een kunstgebit. De politie 
wilde het gebit niet in ontvangst 
nemen, maar de gemeente durfde 
het wel aan. Onder de beschrijving 
‘Kunstgebit, iets roze, gevonden op 
de hoek van de Molenweg’ stond het 
gebit ook al op de website verloren-
ofgevonden.nl. De volledige prothese 
was op straat gevonden, omringd 
door wat kleingeld en een keurig 
gevouwen briefje van 10 euro. Het 
gebit is inmiddels afgehaald door de 
eigenaar. Hij had via via vernomen 
dat zijn gebit bij de gemeente was. 
De baliemedewerkers wisten zeker 
dat het gebit werd meegegeven aan 
de juiste persoon. “Hij past!”
(BRON: NOORDHOLLANDSDAGBLAD.NL, 
13-08-2020)

Oehoe in de tandartsstoel
De Vlaamse tandarts Arnout Dierick 
had onlangs wel een heel bijzon-
dere patiënt in zijn tandartsstoel. 
Medewerkers van het opvangcen-
trum voor vogels en wilde dieren uit 
Brasschaat-Kapellen brachten een 
oehoe met afgebroken bovensnavel 
naar hem toe. Het vrouwtje zat al 
enkele dagen zwaar vermoeid in een 
weide. De interventieploeg van Wilde 
Dieren in Nood – Vogelopvang heeft 
het dier opgehaald en constateerde 
de gebroken snavel. Het vermoeden 
is dat de oehoe ergens tegenaan is 
gevlogen en zo haar snavel gebroken 
heeft. Dierick heeft het dier voorzien 
van een nieuw stuk bovensnavel, 
waardoor ze weer opnieuw zelf-
standig kan eten. 
(BRON: HLN.BE, 21-08-2020)

Nieuwsflits

BOEK 
VAN DE
MAAND

Complete endodontologie-
gids voor elke tandarts 

Endodontics: Principles 
and Practice

Endodontics: Principles and Practice, 6e edi-
tie bevat alle klinisch relevante infor-
matie die nodig is om endodontolo-
gie in de algemene tandheelkundige 
praktijk te integreren. Geïllustreerde 
stapsgewijze richtlijnen en levendige 
online video’s gaan in op de ins en outs 
van diagnose, behandelplanning, be-
heer van pulpale en periapicale ziek-
ten en het uitvoeren van eenvoudige 
wortelkanaalbehandelingen. Het is 
de perfecte endodontologiegids voor 
zowel beginnende tandheelkundige 
studenten als algemeen practici.

Meer dan 1.000 afbeeldingen, waar-
onder klinische foto’s en röntgen-

foto’s,  zorgen voor een duidelijk en 
nauwkeurig begrip van de procedures. 

Shanné Francisca, boekverkoper tand-
heelkunde bij Geneeskundeboek.nl

Mahmoud Torabinejad, Ashraf Fouad,  
Shahrokh Shabahang | Hardcover | 
ISBN: 9780323624367 |  496 pagina’s | 
Engels

Prijs:  €140,00   €120,00

http://mirror.co.uk
http://nu.nl
http://noordhollandsdagblad.nl
http://hln.be
http://Geneeskundeboek.nl


Spraakgestuurde
parodontium status.

Een parodontium status inspreken met VoiceWorks
Met VoiceWorks wordt gemakkelijk en snel een parodontium status gemaakt zonder een toetsenbord 
aan te raken. Zonder uit de mond op te hoeven kijken, wordt via spraakherkenning de status van het 
gebit in kaart gebracht. 

Veel waarde zit in de communicatie met de patiënt. De patiënt hoort direct wat de status van het 
gebit is. Het systeem zet de status direct om in een duidelijk document, dat met de patiënt besproken 
wordt. Bij een volgend bezoek worden veranderingen inzichtelijk gemaakt. 

Meer informatie op straightdental.com of 
contacteer Simon op 020 22 99 0 99

�      gemakkelijk en snel uitvoerbaar

�      heldere communicatietool

�      helpt bij verbetering behandelresultaat

�      hygiënisch en ergonomisch

�      geen assistent nodig

In de praktijk zult u met VoiceWorks vaker een parodontium status 
maken, doordat het praktisch gemakkelijk uitvoerbaar is, niet 
zoveel tijd en energie kost én veel meer waarde heeft vanwege de 
communicatiemogelijkheden met de patiënt.
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