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Editoriaal

Gelukkige gezichten na een leerzame cursus

tussendoortje op de cursus

We kunnen 2013 als een mijlpaal zien in de geschiedenis van 

de Wetenschappelijke Vereniging. Twee druk bijgewoonde 

symposia en een zeer geslaagd congres.

Alle voorbereidingen voor 2014 zijn ook getroffen, de data 

vindt U verder in deze nieuwsbrief. Voor de ICT zijn ook data 

bekend, maar nog niet alle. De folder zal voor het einde van 

dit jaar in uw bus vallen.

Het is oorlog! Althans, als we het schrijven van het Verbond 

over de wachtdienst bekijken. Dit is via ... onder mijn aandacht 

gekomen. Mijn bedenking: is het niet onze eerste taak hulp en 

behandeling van mond en kaak problemen te behandelen? 

Waarom steeds weer dat monopolie gedoe? Van waar die 

drang om dit willens nillens te eisen om te organiseren? Als de 

overheid eisende partij is van deze dienstverlening buiten 

normale werkuren en dagen, vind ik het maar normaal dat de 

organisatie ook onder hun toezicht staat. Het centrale 

betalend noodnummer, waarvan 2 actief (VVT, VBT), maakt 

het de noodzoekende niet gemakkelijk. Als er dan nog 2 

tarieven zijn, hoe is het mogelijk, waar zit de overheid om op 

te treden. Laat de organisatie in handen van de provincies, en 

alle discussies zijn gesloten. De kosten dienen dan ook door 

deze instantie overgenomen. Want eerlijk gezegd, niet-leden 

die moeten betalen om aan de wachtdienst deel te nemen, is 

ook geen normale situatie. Laten we tandheelkunde doen.

Eric	 Vandenoostende
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In memoriam

Hugo Deleye
stichtend lid en voorzitter 

Vlaamse Wetenschappelijke 

Vereniging voor Tandheelkunde 
Bezieler van het onafhankelijk 

verenigen van collegae  voor 
een betere tandheelkunde



Ons lustrum congres, 25 jaar Wetenschappelijke Vereniging, 
was, in alle bescheidenheid, een succes. Ondanks het 
aanbod aan bijscholing dat jaar na jaar stijgt, was dit een 
druk bijgewoond congres. De diversiteit aan internationale 
sprekers, het volledig behandelen van één onderwerp in al 
zijn facetten, was de inspanning zeker waard.
Aandacht voor slijtage van het gebit met zijn verscheidene 
oorzaken, de “State of the art” behandeling, geen enkel 
onderdeel werd over het hoofd gezien.
Als herinnering deze fotocollage.

Woensdag: officiële opening met ontvangst op het stadhuis van Antwerpen.

De congreszaal De eind discussie met alle sprekers 
(uitgezonderd prof. Lobbezoo)

Prof. A. De Laat was congres voorzitter

BIJTEN EN SLIJTEN: Congres 2013



DE FOTO IS SOMS VOOR 
HET NACHTKASTJE.....
Onlangs controleerde de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Riziv 5.500 radiografieën  van 
tandheelkundige praktijken in detail. Ontluisterend was de conclusie: 56 procent van de foto's bracht volgens het 
rapport niets bij aan de kennis van de tandarts en dat heeft de staat omgerekend 11,34 miljoen euro gekost per 
jaar. 
Bij nog eens 21 procent van de gemaakte foto's trekt het rapport het nut ervan in twijfel, goed voor 3,7 miljoen 
euro. Amper 22 procent van de panoramische radiografieën was wel echt nuttig. 
Dit zijn wel verontrustende cijfers. Dit geeft voor de zoveelste maal munitie aan degene die het karikaturaal beeld 
van de geneeskunde beoefenaar uitdragen: de patiënt is een melkkoe!”.  Volgens Stefaan Hanson van het Verbond 
der Vlaamse Tandartsen wordt in het rapport overdreven met wat als "onterecht" bestempeld wordt. "Tijdens het 
eerste bezoek van een nieuwe patiënt is zo'n scan net wél heel leerrijk. Bovendien is de techniek vooral in 
Wallonië populair, de Vlaamse tandartsen houden veel meer rekening met de risico's van straling", luidt het. 
(Belga/INM)

Het Riziv voert al langer campagne om het aantal röntgenfoto's verder te beperken, onder de slogan "medische 
beelden zijn geen vakantiekiekjes". De logische conclusie van het onderzoek is dat de regels strenger dienen te 
worden, dus beperkter in mogelijkheden voor de practicus. Wederom wordt de correcte tandarts het slachtoffer 
van de “foefelaar”.

Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jul 31;7:CD004152. doi: 10.1002/14651858.CD004152.pub4.

Interventions for replacing missing teeth: antibiotics at dental implant 
placement to prevent complications.
Esposito M, Grusovin MG, Worthington HV.
Source
Cochrane Oral Health Group, School of Dentistry, The University of Manchester, Coupland 3 Building, Oxford 
Road, Manchester, UK, M13 9PL.

AUTHORS' CONCLUSIONS:
Scientific evidence suggests that, in general, antibiotics are beneficial for reducing failure of dental 
implants placed in ordinary conditions. Specifically 2 g or 3 g of amoxicillin given orally, as a single 
administration, one hour preoperatively significantly reduces failure of dental implants. No significant 
adverse events were reported. It might be sensible to suggest the use of a single dose of 2 g prophylactic 
amoxicillin prior to dental implant placement. It is still unknown whether postoperative antibiotics are 
beneficial, and which antibiotic is the most effective.

Uit de recente literatuur: farmacologie
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Original Investigation | September 12, 2013

Dental Caries and Head and Neck Cancers 
ONLINE FIRST
Mine Tezal, DDS, PhD1; Frank A. Scannapieco, DMD, PhD1; Jean Wactawski-Wende, PhD2; Jukka H. 
Meurman, MD, PhD3; James R. Marshall, PhD4; Isolde Gina Rojas, DDS, PhD5; Daniel L. Stoler, 
PhD6; Robert J. Genco, DDS, PhD1
[+] Author Affiliations
JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online September 12, 2013. doi:10.1001/jamaoto.
2013.4569

Importance  Dental caries is the demineralization of tooth structures by lactic acid from 
fermentation of carbohydrates by commensal gram-positive bacteria. Cariogenic bacteria have 
been shown to elicit a potent Th1 cytokine polarization and a cell-mediated immune response.

Objective  To test the association between dental caries and head and neck squamous cell 
carcinoma (HNSCC).

Design, Setting, and Participants  Case-control study in a comprehensive cancer 
center including all patients with newly diagnosed primary HNSCC between 1999 and 2007 as 
cases and all patients without a cancer diagnosis as controls. Those with a history of cancer, 
dysplasia, or immunodeficiency or who were younger than 21 years were excluded.

Exposures  Dental caries, fillings, crowns, and endodontic treatments, measured by the 
number of affected teeth; missing teeth. We also computed an index variable: decayed, 
missing, and filled teeth (DMFT).

Main Outcomes and Measures  Incident HNSCC.

Results  We included 620 participants (399 cases and 221 controls). Cases had a 
significantly lower mean (SD) number of teeth with caries (1.58 [2.52] vs 2.04 [2.15]; P = .03), 
crowns (1.27 [2.65] vs 2.10 [3.57]; P = .01), endodontic treatments (0.56 [1.24] vs 1.01 [2.04]; 
P = .01), and fillings (5.39 [4.31] vs 6.17 [4.51]; P = .04) but more missing teeth (13.71 [10.27] 
vs 8.50 [8.32]; P < .001) than controls. There was no significant difference in mean DMFT. 
After adjustment for age at diagnosis, sex, marital status, smoking status, and alcohol use, 
those in the upper tertiles of caries (odds ratio [OR], 0.32 [95% CI, 0.19-0.55]; P for trend = .
001), crowns (OR, 0.46 [95% CI, 0.26-0.84]; P for trend = .03), and endodontic treatments 
(OR, 0.55 [95% CI, 0.30-1.01]; P for trend = .15) were less likely to have HNSCC than those in 
the lower tertiles. Missing teeth was no longer associated with HNSCC after adjustment for 
confounding.

Conclusions and Relevance  There is an inverse association between HNSCC and dental 
caries. This study provides insights for future studies to assess potential beneficial effects of 
lactic acid bacteria and the associated immune response on HNSCC.



Professor Thierry Christiaens is Klinisch Farmacoloog, Professor 

huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Gent en huisarts in Gent. 

Hij is ook hoofdredacteur van BCFI welke het jaarlijks Repertorium en de 

Folia Pharmacotherapeutica uitgeeft.

 

Tandartsen en geneesmiddelen een tandem of een liefde-haat verhouding?

 

Tandartsen schrijven dagelijks een aantal geneesmiddelen voor. Pijnstillers en 

antibiotica zijn ‘dagelijkse kost’ , maar toch is er vrij veel verschil in gemaakte keuzes 

tussen tandartsen onderling. Ook binnen de dagelijkse kost is culinair advies zinvol.

Anderzijds  worden tandartsen steeds vaker geconfronteerd met patiënten die  

chronisch  een geneesmiddel nemen. Medicatie kan invloed hebben op de tanden of op 

de ongewenste effecten na ingreep: bloeding, infectierisico, slechte genezing. 

Het symposium wil een stand van zaken geven van de huidige visies en aangeven waar 

je als tandarts  “evidence based” informatie vindt.

De Tandarts en het Geneesmiddel: 
vriend of vijand ? 

Professor Thierry Christiaens (UGent)

VOORJAARSSYMPOSIUM

22 februari 2014

Vives Brugge
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Tooth preservation or implant placement
A systematic review of long-term tooth and implant 
survival rates
Liran Levin, DMD
Dr. Levin is an assistant professor, Faculty of Medicine, Technion, Israel Institute of 
Technology, Haifa; Harvard School of Dental Medicine, Boston; Department of Periodontology, 
School of Graduate Dentistry, Rambam Health Care Campus, Haifa, P.O. Box 9602, Haifa 
31096, Israel, e-mail liranl@technion.ac.il. Address reprint requests to Dr. Levin.
Michal Halperin-Sternfeld, DMD, MSc
Dr. Halperin-Sternfeld is a resident, Department of Periodontology, School of Graduate 
Dentistry, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.

Abstract
Background. For the past few decades, dental implants have served as reliable replacements 
for missing teeth. However, there is an increasing trend toward replacing diseased teeth with 
dental implants.

Types of Studies Reviewed. The authors conducted a systematic review of long-term survival 
rates of teeth and implants. They searched the MEDLINE database for relevant publications 
up to March 2013. They considered studies in which investigators assessed the long-term 
effectiveness of dental implants or that of tooth preservation. They included only studies that 
had follow-up periods of 15 years or longer.

Results. The authors selected 19 articles for inclusion. Investigators in nine studies assessed 
the tooth survival rate, whereas investigators in 10 studies assessed the implant survival rate. 
When comparing the overall long-term (that is, 15 years or more) tooth loss rate with that of 
implants, the authors observed rates ranging between 3.6 and 13.4 percent and 0 and 33 
percent for teeth and implants, respectively. They could not perform a meta-analysis because 
of the substantial differences between the studies.

Practical Implications. The results of this systematic review show that implant survival rates 
do not exceed those of compromised but adequately treated and maintained teeth, supporting 
the notion that the decision to extract a tooth and place a dental implant should be made 
cautiously. Even when a tooth seems to be compromised and requires treatment to be 
maintained, implant treatment also might require additional surgical procedures that might 
pose some risks as well. Furthermore, a tooth can be extracted and replaced at any time; 
however, extraction is a definitive and irreversible treatment.
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Voorjaarssymposium

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

Prof. Thierry Christiaens ( UGent )
 Vives Brugge

Voorjaarscursus

 9 en 10 mei 2014
“All-ceramics from A to Z – Update 2014”

 Prof. Edelhoff ( München)
 Vives Brugge

Najaarscursus

3 en 4 oktober 2014
 “ ENDO 2014: Guidelines for the general practitioner“ 

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

ALM Antwerpen

Najaarssymposium
 

15 november:
“ Esthetiek versus ethiek “ 

Prof. Joost Roeters en Prof. Ad de Jongh
ALM Antwerpen

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 
1e en 2e semester 2014
West Vlaanderen:
Sessie 1/2: 
donderdag 27 februari om 10.00u
Sessie 3/4: 
donderdag27 maart om 10.00u 
Sessie 5/6: 
donderdag 4 december om 10.00u 
Locatie:”Di Coylde” Beernem
Coördinator: Kris Lenoir
E-Mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 050712657

Oost-Vlaanderen
Sessie 7/8:
donderdag 20 maart om 10.00u 
Sessie 9/10: 
donderdag 24 april om 10.00u 
Sessie 11/12: 
donderdag 16 oktober om 10.00u 
Locatie: “Patyntje” Gordunakaai, 
Gent
Coördinator: Vandenoostende Eric
E-mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 09 230.10.93

Vlaams Brabant
Sessie 13/14
dinsdag 16 september om 16.30u
Locatie: Bistro “Ouddorp” 
Huizingen
Coördinator: Quisthoudt Marc
E-mail: ict@vwvt.be
telefoon.: 025205279

Antwerpen
Sessie : nog te bepalen
Locatie: Royal Beerschot Tennis & 
Hockey club, Antwerpen
Coördinator: Luc De Maesschalck
E-mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 

Limburg
Sessie nog te bepalen
Locatie: Bokrijk
Coördinator: Luc De Maesschalck
E-mail: ict@vwvt.be
telefoon.: 

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.

Op het congres werden de echtgenotes niet vergeten. Hun inzet 
en geduld werd dan ook in de bloemen gezet.

Kunstenaar Octave Landuyt heeft 

naast het beschikbaar stellen van 

dit kunstwerk ook onze vereniging 

bijgestaan bij het congresboek. De 

lay-out en het ontwerp van het 

congresboek was het werk van 

Gilles Vandenoostende. 

De titel van het kunstwerk: 

“Kijkend naar de overkant”, een 

pastel uit 1980.
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