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wat mij bezig hield.....
De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde 

tracht nu reeds bijna 25 jaar haar taak als bijscholingsapparaat te 

vervullen. Dit is naar mijn bescheiden mening steeds goed gelukt. 

Het aanbod aan onderwerpen zal steeds in onze praktijk een 

toepassing kunnen vinden.

Wat mij als medewerker echter eveneens veel voldoening schenkt 

is het contact met  collega’s. Hieruit kan een veelheid aan 

wetenswaardigheden gehaald worden.

Zo had ik laatst een boeiend gesprek met een collega uit Congo 

die hier aan de KUL wetenschappelijke informatie  verwerkt uit het 

verre Kinshasa. De verhalen zijn niet van deze tijd... Dit land had 

eind jaren vijftig een up to date medische wereld uitgebouwd, nu 

rest ruïne. Amper 355 tandartsen voor het ganse land waarvan de 

helft in de streek van Kinshasa. Geen tandtechnische labo’s (dit 

dient geëxporteerd meestal naar Zuid Afrika). Kan iemand dit 

begrijpen? De veelheid aan flegmonen en abcessen moeten 

onoverzienbaar zijn.

In ons landje is er dan een kleine minderheid een lans aan het 

breken voor een Orde (nog steeds). Niemand heeft me tot hiertoe 

een goede reden voor een oprichting hiervan kunnen geven. Zelfs 

met een Orde is deontologie een menselijk gegeven, dus niet van 

zelf sprekend. De Westerse drang naar regelgeving en 

organiseren (Europa, federaal, gemeenschap, drukkingsgroepen)

begint stilletjes aan een onoverkomelijk tijdverdrijf te worden van 

enkelingen die alzo hun eigen noodzaak willen bevestigen doch 

een heel minieme bijdrage aan deze maatschappij leveren.

Nog steeds plezier scheppend in het leven...

Eric Vandenoostende
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Najaarscursus 2010 te Gent

De minder (be)handelbare patiënt
Op 15 en 16 oktober had de najaarscursus plaats. Als uitvloeisel van het wereldcongres van de iADH 

(International Association for Disability and Oral Health) kregen we van de nieuwe vakgroep aan de 

Universiteit Tandheelkunde te Gent een uitgebreid pakket van specifieke probleempatiënten 

voorgeschoteld. De nood aan behandeling van deze patiënten is moeilijk inschatbaar. er bestaan geen 

data over de grootheid van het probleem. Patiënten met fysische en mentale handicap, medisch 

gecompromitteerde patiënten, angstige patiënten, deze kunnen we onderbrengen onder deze noemer. 

Collega Roos Leroy mocht de spits afbijten met een eerste specifieke groep: patiënten met het Down 

syndroom. Cijfers zijn ontnuchterend: 1 op 1897 levend geboren kinderen hebben dit syndroom. Sinds 

abortus wordt toegelaten merken we een daling in het aantal. Deze groep heeft specifieke medische 

problemen: cardiovasculair (40 à 50% heeft klepafwijkingen); hematopoëtisch veel gevoeliger voor 

infecties door defecten aan oa. de neutrofiele leucocyten. Aanwijzing hiervoor is bloedend tandvlees bij 

goede mondhygiëne. Het meest opvallend zijn de neurologische problemen vertaald in traagheid en 

coördinatieproblematiek. Diabetes type I komt ook vaker voor in deze groep patiënten. 

Deze patiënten zijn ook meestal mondademers dit door musculoskeletale problemen. Wat ogenschijnlijk 

een grote tong is, blijkt in werkelijkheid niet zo.

Epilepsielijders is een tweede voorgestelde groep welke tot behandelproblemen kunnen lijden; dit doordat 

vele niet van deze situatie blijken op de hoogte te zijn. Slechts 93,7% van deze aandoening wordt 

opgevolgd, meer dan 6% niet en dit is betrekkelijk veel. Bij een aanval in de praktijk zeker de patiënt niet 

alleen laten, rustig blijven, zeker niets tussen de tanden proberen steken. Indien de aanval langer dan 5 

minuten duurt, noodarts verwittigen!



Patiënten met respiratoire aandoeningen zoals astma en mucovisidose kwamen daarna aan bod. Deze lezing 

werd verzorgd door prof. Aps. Bij astma patiënten is het gebruik van aërosols de grote boosdoener: meer 

cariës door het toevoegen van suiker als drager van de medicatie. Steeds op attent maken dat er dient 

gespoeld te worden met water na het puffen.

Mucovisidose patiënte zijn zeer gevoelig aan infecties van de luchtwegen. Een van de problemen is ons 

leidingwater dat pseudomona’s bevat. Bij deze patiënten vinden we ook meer glazuurdefecten in de vorm 

van witte vlekken. Mondhygiëne is cruciaal voor deze groep patiënten dit door het voorkomen van onder 

andere slikpneumonieën dit is het inhaleren van bacteriën uit de mondflora dus goede afzuiging voorzien of 

nog beter cofferdam.

Het onderwerp: “risico’s in de praktijk” werd door prof. Marks verzorgd. Ontluisterende cijfers: 77% van de 

65 plussers neemt medicatie. Hieraan koppel hij de vraag: hoe efficiënt is onze anamnese? Hebben we een 

inzicht van de risico’s. Als we catalogeren volgens de ASA normering is 35% ASA 1, 40% ASA 2, 14% ASA 

3 en 11% ASA 4. Deze laatste groep zullen we zelf waarschijnlijk nooit in onze stoel krijgen, doch ASA 1 en 

2 zijn dagelijkse kost. Er werd dan ook gewezen op de noodzaak van een minimale urgentietrousse met 

onder meer adrenaline.

Na een verkwikkende zeer verzorgde lunch was terug de beurt aan prof. Aps met radiologie. Naast het 

overlopen van de diverse systemen en ook hun impact op de stralingsdosis werden enkele zeer nuttige tips 

gegeven voor het nemen van opnames bij moeilijke patiënten. Bijvoorbeeld het nemen van extra-orale 

periapikale opname’s bij mensen met openingsproblemen of slikproblemen.

Over het onderwerp “Speeksel” is men nooit uitgepraat. dit cruciaal medium in onze mondgezondheid kan 

voor vele problemen zorgen. Naast de droge mond, het branderige gevoel, het blijvend dorstgevoel, 

smaakproblemen, slaapproblemen, protheseklachten is er ook natuurlijk het frequenter cariësprobleem.



Oorzaken kunnen velerlei zijn. bacteriële of virale (bof) infecties, autoimmuniteit (lupus en reuma), obstructies 

(stenen, tumor, vreemd voorwerp). Ook werd het Sjögren syndroom besproken, een diagnose welke te vaak 

gebruikt wordt blijkbaar. Dit is een complex syndroom, meestal bij vrouwen pas na de menopauze optredend. 

Het geeft symptomen als minder speeksel, droge ogen, algemene vermoeidheid, reumaklachten enz.. een 

doorgedreven onderzoek is noodzakelijk gezien er ook bindweefsel en reuma problematiek aan gebonden is. 

Medicatie kan een uitweg bieden.

Naast het tekort aan speeksel is ook de overvloed een probleem. Kwijlende patiënten hebben daarentegen 

niet noodzakelijk een teveel aan speeksel, het is meestal een coördinatieprobleem.

Door prof. Marks werd de materiaalkeuze toegelicht. Het kiezen van een adequaat vullingsmateriaal bij de 

moeilijk behandelbare patiënt is cruciaal om de behandeling alsnog zinvol te maken. Het gebruik van 

glasiononomeren en compomeren is hier zeer interessant gezien hun fluorvrijstelling, en dit vooral bij een 

daling van de pH wat het des te interessanter maakt. Compomeren blijken hierbij een hogere potentieel te 

hebben.

Naast het vullingsmateriaal is techniek keuze ook zeer belangrijk. De “Atraumatic Restorative Dentistry” of 

ART werd hierbij belicht. Bij moeilijk behandelbare patiënten is angst voor lawaai een cruciale factor. Het 

hanteren van glazuurmessen en excavatoren is hier een oplossing.

Besloten werd met enkele ethische beschouwingen. Na de introductie van de patiëntenwet van 2002 moeten 

we rekening houden met de autonomie,wilsbekwaamheid en verlengde minderjarigheid van de patiënt. Wat is 

aanvaardbaar bij een tandheelkundige behandeling. Kan er gesedeerd worden? In deze context werd 

aangekondigd dat lachgas binnenkort toepasbaar wordt in België, een van de laatste zoniet het laatste land. 

75% van de patiënte zou hier positief tegenover staan.

Een meer controversieel probleem is de restrictie: kunnen we patiënten dwingen door vastbinden?

Een boeiende en niet alledaagse cursus maar met vele onderwerpen welke in onze dagdagelijkse praktijk 

kunnen gebruikt worden.



Studenten

Studeren brengt kosten mee, meer bepaald de 

randgebeurtenissen. daarvoor is elke 

studentenvereniging op zoek naar geld. 

Sponsering wordt gevonden bij commerciële 

bedrijven, doch ook bij beroepsorganisaties en 

waarom niet de wetenschappelijke vereniging. 

Zowel Dentalia Gent als Apolonia Leuven hebben 

op onze steun kunnen rekenen.

PEER REVIEW

Vergaderingen 
2e semester
West Vlaanderen:
woensdag  20 oktober om 20h
Locatie: Roeselare (Park 
Rodenbach)
Coördinator: Lenoir Kris
E-mail: financieel@vwvt.be
Telefoon: 050 712657
Onderwerp: later te bepalen

Oost-Vlaanderen
dinsdag 26 oktober om 19h en  
20h45
Locatie: Gent (Holiday-Inn Expo)
Coördinator: Vandenoostende 
Eric
E-mail: publi@vwvt.be
Telefoon: 09 230.10.93
Onderwerp: later te bepalen

Antwerpen
donderdag 18 november om 
19h30 en 21h30
Locatie: Antwerpen
Coördinator: Deleye Hugo
E-mail: voorzitter@vwvt.be
Telefoon: 03 238.88.45
Onderwerp: nog te bepalen

Vlaams Brabant
maandag 15 november om 
20:10h (nieuwe datum!)
Locatie: Brussel (rand)
Coördinator: Deleye Hugo
E-mail: voorzitter@vwvt.be
Telefoon: 03 238.88.45
Onderwerp: nog te bepalen

Combi Oost-Vlaanderen
donderdag 25 november om 
10:00h (dit biedt de mogelijkheid 
beide sessies te bundelen)
Coördinator: Vandenoostende 
Eric
E-mail: publi@vwvt.be
Telefoon: 09 230.10.93
Onderwerp: later te bepalen

BIJKOMENDE SESSIE
donderdag 9 december om 
10:00u(dit biedt de mogelijkheid 
beide sessies te bundelen)
Coördinator: Vandenoostende 
Eric
E-mail: publi@vwvt.be
Telefoon: 09 230.10.93

VOLZET

Overhandiging sponsorcheque 

aan Dentalia Gent

ONZE SPONSORS OP DE NAJAARSCURSUS

Peer Review

Door de vele inschrijvingen op late 

datum zijn we genoodzaakt een 

extra peer review in te richten op 9 

december. De wetgeving vermeldt 

dat er minimaal 8 en maximaal 20 

deelnemers mogen zijn. 

Door het laattijdig inschrijven door 

collega’s stelt dit ons voor 

organisatorische problemen. 

Mogen we iedereen erop wijzen 

dat de data reeds bij het begin van 

het jaar bekend zijn, dit om alles 

zo gestroomlijnd mogelijk te 

maken.
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PROGRAMMA 2010

Najaarssymposium:  13 november 2010

Goede hygiëne: praktisch en wettelijk in orde
Prof. Declerck D. (KUL)

Hotel Van der Valck  Beveren

Abstract:  Beheersing Infectieoverdracht bij Tandheelkundige Handelingen

Bij tandheelkundig handelen bestaat een niet verwaarloosbaar risico van overdracht van infectie. Het is de 
verantwoordelijkheid van de practicus om de nodige voorzorgen te nemen om dit risico zo laag mogelijk te 
houden.  
In deze voordracht wordt in een eerste deel een schets gebracht van de problematiek. Hierbij komen aan bod: 
Welke regelgeving bestaat er in België (Vlaanderen)? Bestaan er concrete richtlijnen voor de dagelijkse praktijk? 
Waar kan de tandarts de nodige informatie terugvinden?   Welke punten zijn essentiëel? Hoe gaan we praktisch 
te werk?
In een tweede deel wordt dieper ingegaan op een aantal deelaspecten. Hierbij komen volgende topics aan bod: 
biofilmbestrijding, risico van aërosol, hand-en hoekstukken opnieuw gebruiksklaar maken,  prikaccidenten, veilige 
afvalverwerking, afdrukken en tandtechnische werkstukken… 

   


