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Editoriaal

Gelukkige gezichten na een leerzame cursus

tussendoortje op de cursus

Met wat vertraging een tweede nieuwsbrief voor dit jaar. 

Niet dat we stil zitten en dus niets te melden hebben, 

integendeel. Het was reeds een zeer druk voorjaar voor ons, 

een congres en een voorjaarssymposium. Dit laatste was met 

een gezondheidsprobleem van de spreker een 

organisatorische uitdaging. Gelukkig konden we vlug een 

wijziging aanbrengen door professor De Moor bereid te 

vinden zijn symposium van het najaar naar het voorjaar te 

verplaatsen, maar er bleef ook nog de accreditering. Dit is 

uiteindelijk rond geraakt, (papieren verloren in het RIZIV als 

toemaatje) de nummers kan je terugvinden op de website 

voor zij die het nog niet wisten. Als je de cijfers van het 

aantal aanvragen voor accreditering ziet, is het niet 

verwonderlijk dat er eens iets misgaat daar, maar goed het 

is stressen en opvolgen voor de verantwoordelijke! Aan de 

soms ongeduldige collega, alle aanvragen worden door ons 

correct aangegeven, wij kunnen alleen wachten op de 

administratie in Brussel. Langs deze weg wil ook de 

secretaresse voor de accreditering een bloemetje toewerpen, 

zij is steeds heel behulpzaam en vriendelijk, een niet 

alledaagse trekje bij ambtenaren.

Naast deze gevulde agenda van dit voorjaar hebben we 

ook reeds het programma voor volgend jaar klaar gekregen. 

Topics zijn geworden: farmacologie (hier was een duidelijke 

vraag naar), porseleinverwerking in al zijn facetten 

(materiaal, cementeren enzomeer), esthetiek en ethiek (een 

mooie combinatie) en een endocongres/cursus voor de niet 

specialist.
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Bleachen, zaterdag 9 maart 2013
Duidelijk een actueel onderwerp. Wij wisten dat de wetgeving zou aangepast worden, maar dat ons 
symposium juist nu in het finale stadium van publicatie zou gebeuren was niet voorzien.  Resultaat, een 
overvolle lokatie. Wij hebben getracht de technische accommodatie zo perfect mogelijk te maken (oa. extra 
schermen), maar als je bijna het dubbele van de normale aanwezigheden moet verwerken is dit een 
stresserend huzarenstukje. Vele collega’s hebben dit verstaan, enkelingen hebben hiermee problemen. Doch, 
zoals steeds, de globale score bij evaluatie door de collegae was uitstekend. 
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Onze sponsors op het voorjaar symposium te Knokke



Najaarssymposium

Kleur : bepaling en realisatie
Drs. Ghazal Khashayar ACTA)

Jonathan Koning en Vincent Stecher ( Tandmeesters NL)

19 oktober 2013
Knokke - La Réserve

- Patiënten stellen steeds hogere eisen aan de behandelaars wat betreft de kleur en vorm van de 

restauraties op de front tanden. 

- De moderne tandheelkundige materialen en technieken zijn zeer goed geoptimaliseerd 

waardoor het mogelijk is geworden om de tandkleurige restauraties te maken die “onzichtbaar” 

zijn. 

- De tandarts kan, in overleg met patiënt, vaak kiezen tussen een directe of een indirecte techniek 

bij het restaureren van de front tanden. Beide technieken kunnen leiden tot succes mits er 

voldoende inzicht en creativiteit aanwezig zijn.

- Het maken van een “onzichtbare” restauratie, direct of indirect, begint met het vooraf bepalen 

van kleur en vorm van deze. Het goed bepalen van kleur en vorm van de “onzichtbare” 

restauratie begint met het inzicht!

Drs. Ghazal Khashayar heeft haar Master of Science in 2007 aan de ACTA gehaald. Zij is bezig 
met het afronden van haar promotieonderzoek met als onderwerp ‘Color Science in Dentistry’ aan 
de sectie Functieleer en Restauratieve Tandheelkunde. Als onderdeel van haar promotie heeft zij 1 
jaar bij Harvard School of Dental Medicine onderzoek gedaan en daarnaast daar (pre)klinisch les 
gegeven aan tandheelkunde studenten. Zij heeft ook onderzoek gedaan op het gebied van “oral 
scanners” en gaf daar cursussen over. Naast haar werkzaamheden bij ACTA en Harvard, heeft 
tandarts Khashayar 5 jaar in een tandheelkundige groepspraktijk gewerkt in Den Haag.



Accreditering: 15 jaar
Accreditering wordt een succes genoemd in ons landje. Waarom: reeds 86% van de 
tandartsen is geaccrediteerd. Kwantitatief een succes, kwalitatief? 
 
Bij de start in 1998 werden 2442 (62,40%) Vlaamse tandartsen genoteerd die 
interesse vertoonden voor deze nieuwe mogelijkheid tot bijscholing. Slechts 502 
(16,40%) francofone landgenoten vonden het waard om mee te doen aan deze 
nieuwe vorm van bijscholing. Waarom, hierover is door mij nooit  een uitleg gevonden. 
Deze cijfers zijn geëvolueerd naar 86,40% van de Vlaamse tandartsen, tegenover 
slechts 53,70% van de francofone. Een eerste vraag die daarover kan gesteld 
worden: hoe kunnen zoveel Franstalige collega’s hun verplichtingen in verband met de 
toekenning en verlenging van de titel “Algemeen Tandarts” invullen? 

Interessante cijfers zijn ook de grote toename in nascholing activiteiten. In het start 
jaar waren er reeds 530 binnenlands geaccrediteerde activiteiten, dit is gegroeid tot 
1024 in 2011, omzeggens een verdubbeling.  Merkwaardiger is de aangroei aan 
buitenlandse activiteiten welke een aanvraag kregen tot erkenning. Dit steeg van 88 
in 1998 tot een duizelingwekkende verzevenvoudiging van 708 in 2011. De Belgische 
tandarts reist heel graag. 

Wat evenwel opvalt in deze geschiedenis van accreditering in België is het feit dat dit 
geëvolueerd is van zuivere bijscholing tot een pakket regeltjes. De verplichte 
wachtdienst is daar een voorbeeld van. Deze organisatie is nog steeds niet  op punt 
gesteld: niet  uniforme regels in de verscheidene regio’s, buiten spel zetten van 
“concurrenten” , vergoedingsregels met uitzonderingen (weekendprestaties 
aantrekkelijker maken voor de patiënt doet menige wenkbrauw fronsen). 

En dan het heikele punt  van evaluatie. Na 15 jaar is nog steeds het “lijfelijk” aanwezig 
zijn de enige voorwaarde. Het is natuurlijk perfect aannemelijk dat een commissie 
voor kwaliteitsbevordering geen 640 Nederlandstalige en 316 Franstalige peer-review 
verslagen kunnen lezen en evalueren. 1732 nascholingsactiviteiten onder de loep 
nemen is ook onbegonnen werk. Over deze evaluering van de kwaliteits evolutie 
worden voorstellen gedaan: een ervan, Intercollegiale visitatie, is voor mij 
deontolgisch discutabel. Buiten het  bekijken van iemands installatie en hygiëne is er 
niet veel te beoordelen of men moet de patiënten gegevens openleggen.... 

Kortom, de 15 jaar accreditering in België vertoont mooi ogende cijfers in de evolutie, 
doch een echte evaluatie in kwaliteitsbevordering is niet direct te bewijzen.



Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials

Antibacterial Effects of Silver Diamine Fluoride on Multi-
species Cariogenic Biofilm on Caries
MAY L MEI, QUAN-LI LI, CHUN-HUNG CHU, EDWARD CHIN-MAN LO, LAKSHMAN P
According to the results of this study, 38% SDF arrests dental caries by reducing the demineralization 
process. It minimizes the loss of mineral content and slows down collagen I destruction. Furthermore, it 
contains high concentrations of silver and fluoride ions, which can inhibit the growth of multi-species 
cariogenic biofilms

BMC Oral Health

Time Loss Due to Dental Problems and Treatment in the 
Canadian Population: Analysis of a Nationwide Cross-
sectional Survey
ALYSSA HAYES, AMIR AZARPAZHOOH, LAURA DEMPSTER, VAHID RAVAGHI, CARLOS QUIÑONEZ
Background: The purpose of this study was to quantify time loss due to dental problems and treatment in the 
Canadian population, to identify factors associated with this time loss, and to provide information regarding 
the economic impacts of these issues.
Methods: Data from the 2007/09 Canadian Health Measures Survey were used. Descriptive analysis 
determined the proportion of those surveyed who reported time loss and the mean hours lost. Linear and 
logistic regressions were employed to determine what factors predicted hours lost and reporting time loss 
respectively. Productivity losses were estimated using the lost wages approach.
Results: Over 40 million hours per year were lost due to dental problems and treatment, with a mean of 3.5 
hours being lost per person. Time loss was more likely among privately insured and higher income earners. 
The amount of time loss was greater for higher income earners, and those who reported experiencing oral pain. 
Experiencing oral pain was the strongest predictor of reporting time loss and the amount of time lost.
Conclusions: This study has shown that, potentially, over 40 million hours are lost annually due to dental 
problems and treatment in Canada, with subsequent potential productivity losses of over $1 billion dollars. 
These losses are comparable to those experienced for other illnesses (e.g., musculoskeletal sprains). Further 
investigation into the underlying reasons for time loss, and which aspects of daily living are impacted by this 
time loss, are necessary for a fuller understanding of the policy implications associated with the economic 
impacts of dental problems and treatment in Canadian society.

http://www.medscape.com/viewpublication/18986
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http://www.medscape.com/viewpublication/11717


Voorjaarssymposium

22 februari 2014
 “ De Tandarts en het Geneesmiddel: vriend of vijand ? “

Prof. Thierry Christiaens ( UGent )
wat en hoe schrijven we voor?

wat met interacties ?

Voorjaarscursus

 9 en 10 mei 2014
“ Porselein “

 Prof. Edelhoff ( Munchen)

Najaarscursus

3 en 4 oktober 2014
 “ Endodontie “ 

 Prof. Schäfer, Dr. Withworth,
 Dr. Zehnder en prof. Dr. R. De Moor

Najaarssymposium
 

15 november:
“ Esthetiek versus ethiek “ 

Prof. Joost Roeters en Prof. Ad de Jongh.

PROGRAMMA 2014



Praktisch

Om onze administratie zoveel mogelijk te beperken vragen we om 

inschrijvingen voor ICT (peer-review), symposia of cursussen via de 

website te doen. Gewoon inloggen met je inlognaam en 

wachtwoord. Dank bij voorbaat.

PEER REVIEW

Vergaderingen 
2e semester 2013
West Vlaanderen:
Sessie 5/6: 
donderdag 5 december om 10.00u 
Locatie:”Di Coylde” Beernem
Coördinator: Kris Lenoir
E-Mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 050712657
Onderwerp: nog te bepalen

Oost-Vlaanderen
Sessie 11/12:
donderdag 10 oktober om 10.00u 
Locatie: “Patyntje” Gordunakaai, 
Gent
Coördinator: Vandenoostende Eric
E-mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 09 230.10.93
Onderwerp: nog te bepalen

Antwerpen
Sessie 19/20: 
donderdag 21 november om 
19.30u
Locatie: ALM Berchem Antwerpen
Coördinator: Deleye Hugo
E-mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 03 238.88.45
Onderwerp: nog te bepalen

Vlaams Brabant
Sessie 15/16: 
dinsdag 17 september om 20.30u 
Locatie: Dworp
Coördinator: Quisthoudt Marc
E-mail: ict@vwvt.be
telefoon.: 025205279
Onderwerp: nog te bepalen

Alle peer-reviews zijn 
dubbele sessies van 
anderhalf uur, dus drie uur in 
totaal. 

Vragen om Info

Bij elke cursus of symposium hechten wij veel belang aan de locatie 

en de catering. Om die reden krijgen de deelnemers ook een 

evaluatieformulier om alzo de locatie objectief te kunnen evalueren. 

Met dank aan allen die dit zonder morren invullen en ons 

terugbezorgen.

Dentaal technicus mag binnenkort in 
praktijk
De Kamercommissie Volksgezondheid heeft een wetsvoorstel goedgekeurd 
waardoor tandtechnici voortaan in een tandartsenpraktijk aanwezig mogen 
zijn om de tandarts te assisteren. De tekst van CD&V-fractieleider Raf 
Terwingen past een Koninklijk Besluit van 1943 aan, dat een verbod inhield 
voor "onbevoegden" om de praktijk te betreden in aanwezigheid van een 
patiënt.

Wanneer dit wetsvoorstel zal verschijnen in het Staatsblad is nog niet 
duidelijk. Of in de wetswijziging ook handelingen werden opgenomen is ook 
niet duidelijk. Op te volgen.

Enkele enthousiaste dames op de receptie in Antwerpen tijdens 
een “Bart De Wever” moment....
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