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Editoriaal

Gelukkige gezichten na een leerzame cursus

tussendoortje op de cursus
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Als vereniging hebben we ons terug aangepast aan de regel. Het BTW gedoe van vorig jaar is gelukkig door de 

administratie financiën van de ons geliefde Belgische staat afgevoerd voor activiteiten met louter bijscholing als 

doel. Daarnaast waren we er door de Stuurgroep voor Accreditering op gewezen dat het niet kon niet-leden uit te 

sluiten (alhoewel dit in geen enkel reglement  voor de organisatie van geaccrediteerde activiteiten terug te vinden 

is). Goed, onze erkenning wordt niet afgenomen! Iedereen welkom zonder discriminatie. 

CPR was de starter dit jaar. Zoals steeds leerrijk en het nodig geheugensteuntje. Volgende cursus is implantaten. Dit 

maal niet het gekende “kijk eens wat ik kan”, maar kijk het kan fout gaan en wat dan. Ook wordt er aandacht 

besteed aan volgende punten: correcte planning, correct plaatsen en correct onderhouden. Met deze invalshoek 

kunnen we dit veel herhaalde onderwerp zijn correcte plaats geven in de dagelijkse praktijk. 

Voor volgend jaar zijn we volop in voorbereidingen voor een cursus “uitneembare gebitsprothesen”. Dit steeds 

stiefmoederlijk behandeld onderwerp, van bij de opleiding reeds, heeft nochtans zijn plaats in ons 

behandelingsarsenaal. We spelen tevens met het idee om er een praktijk luik aan te koppelen indien de interesse 

zou bestaan. We polsen onder de leden…
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Bijlage bij het Nationaal akkoord 
tandheelkundigen-ziekenfondsen: 
een gemiste kans?
De oriëntatienota welke bij het akkoord was gevoegd is een lezenswaardig stuk. Even een opsomming 
van de aangehaalde knelpunten welke in dit rapport worden aangehaald en duidelijk gekend bij de 
beleidsmakers. Een opmerkelijk punt in deze opsomming is echter het ongekend zijn van budgetten, 
een ziekte is in alle geledingen van de maatschappij. De vaststelling dat het budget toch lager is dan 
ons omliggende landen en daarbij ook dalend doet wenkbrauwen fronsen. 

De aangehaalde duidelijke kloof in verzorgingsgraad tussen de bevolkingsgroepen is reeds lang 
geweten, maar daar werd en wordt weinig tot niets aan gedaan. De idee om de tandzorg gratis te 
maken voor min-achtienjarigen maakte hierop een uitzondering en was ook origineel bedoeld om alle 
bevolkingslagen toegang te geven tot de elementaire tandzorg (ik kan het weten, het krantenartikel 
waarin dit gelanceerd werd heb ik nog steeds als aandenken(1)) en dan zo een goede start te geven aan 
de jong volwassene. Dit idee werd vlug onderschreven door de Christelijke Mutualiteiten (M.Justaert) (2). 
Het is jammer genoeg doorgevoerd tijdens de alles gratis periode van Steve Stevaert en Co en heeft 
alzo niet de aandacht gekregen die het verdiende. Daarnaast kan het niet voldoende communiceren 
van deze mogelijkheid naar de leden toe door de ziekenfondsen als oorzaak aangehaald worden voor 
het falen van dit project naar de jeugd toe, ook al zullen de mutualiteiten dit niet graag horen en 
steevast ontkennen. Het is ook schrijnend dat in een moderne maatschappij 29% van de bevolking 
verklaart niet de nodige financiële middelen te hebben om noodzakelijke mondverzorging te verkrijgen, 
toch een zwarte vlek op het blazoen van meer dan 25 jaar socialistisch bewind. En als laatste 
opmerking bij deze opsomming van de knelpunten wil ik erop wijzen dat het misschien verwonderlijk is 
dat de groei aan tandartsen van 1850 tot 9000 over 50 jaar, de nood blijkbaar niet kan lenigen, zelfs 
met de lage verzorgingsgraad als we de volledige populatie bekijken. De laatste noodkreet van de 
beroepsverenigingen in de media maakte dit onlangs nog duidelijk. De vraag naar bijkomende hulp is 
dus nog steeds brandend actueel, doch moet er worden toegegeven dat de rem hierop steeds van 
binnen het beroep kwam….

Tot daar de vaststellingen van het toch falend beleid van meerdere decennia. De verscheidene 
knelpunten die zonder discussie wel degelijk dienen aangepakt te worden, maken echter ook pijnlijk 
duidelijk waar de commissie het meest aandacht aan besteed heeft: deze krachtlijnen lezen als een 
groot financieel bericht. Vandaar de opmerking in de titel: een gemiste kans. Het positioneren van de 
tandarts als gezondheidswerker wordt hierin bijvoorbeeld nog steeds niet gepromoot, alhoewel met de 
kennis nu voorhanden, deze piste steeds meer op de voorgrond komt. Sinds de erkenning van het 
beroep “tandarts" hebben we steeds een minderwaardige positie ingenomen in de 
gezondheidspiramide. Sinds jaren werd het echter duidelijker dat de mondgezondheid zeer belangrijk is 
in de ontwikkeling van bepaalde ziekteprocessen en de erkenning van de factor mondgezondheid wel 
degelijk aan een opwaardering toe is. Cardiovasculair, lager geboortegewicht, reuma (3) (4 )zijn enkele 
gezondheidsfacetten welke hierbij onderzocht zijn. In dit rapport wordt geen enkele intentie gemaakt om 
dit toch actuele onderwerp zijn verdiende plaats in het verzorgingsaanbod te geven. Eén voorbeeld om 
de noodzaak toe te lichten: met een steeds ouder wordende populatie met het langer behoud van 
dentitie of vervangen door implantaten, wordt de tandarts frequenter geconfronteerd met oudere 
medisch gecompromitteerde  patiënten. Deze niet-preventief gescreende groep heeft meestal te 
voorkomen problemen. Het opschuiven van de leeftijdsgrens voor preventie onderzoek elk jaar met  
één jaar, zoals in elke nieuwe conventie toegepast, zal deze nood niet lenigen daar de leeftijdsgrens 
van ouderen met dentitie steeds verder afwijkt van deze grens. Er wordt geen enkele incentive 
genomen om daar een daadwerkelijke preventie op te starten. Ook is een steeds meer noodzakelijke 
toenadering en samenwerking tussen de verscheidene gezondheidswerkers geen punt op de agenda.



De vastgestelde onwetendheid van onder andere vele cardiologen die zwaar gecompromitteerde 
patiënten nog steeds niet wijzen op de noodzaak van een goede tandhygiëne en regelmatige 
(zesmaandelijks liefst) controle door een tandarts, zou indien daadwerkelijk ingevoerd vele onnodige 
complicaties vermijden. Deze patiënten worden immers best niet geconfronteerd met ontstekingen, pijn 
en niet onvermijdbare ingrepen die meestal niet mogelijk zijn zonder medicatie aanpassingen. Waarom 
kan (zoals bij doorverwijzen van een patiënt door een arts naar een kinesist) geen formuliertje 
opgemaakt worden door een arts met de vraag tot regelmatige controle en dat dit dan leidt tot een 
tegemoetkoming van het ziekenfonds met een nieuw nomenclatuur nummer welke recht geeft op 
meerdere uitgebreide controles en prestaties? Niemand aan gedacht? Ik dacht dat “Volksgezondheid”, 
alhoewel deze term niet meer gebruikt wordt want niet hip, het streefdoel moest zijn van ons systeem? 
We kunnen hier ook een lans breken voor het eindelijk waarderen van de paro-behandeling. Dit is nog 
steeds geen volwaardig onderdeel van de tandheelkundige behandeling. Dit zijn slechts een paar 
bedenkingen over het nationaal akkoord, het is echter jammer te moeten vaststellen dat zo een akkoord 
enkel gaat over financiën. 
Eric Vandenoostende

(1)De Standaard 30 november 1999 en De Morgen 1 december 1999 
(2) Visie nr.37 van 10-12-1999 

(3)Periodontal Therapy Improves Outcomes in Systemic Conditions: Insurance Claims Evidence IADR 2014) 
()Common Oral Mucosal Diseases, Systemic Inflammation, and Cardiovascular Diseases in a Large Cross-
sectional US Survey. (Am Heart J. 2011;161(2):344-350) 

Amfetamines waren toen geen probleem. Ontdekt in 1887, gecommercialiseerd en klinisch 

gebruikt sinds 1934. Wat vandaag waarheid is, kan morgen achterhaald zijn. 
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Dentale implantaten kunnen 
niet meer worden weggedacht 
uit de moderne tandheelkunde. 
Niettemin zijn er talrijke vuistregels 
voor een correcte indicatie.
Meerdere systematische en lokale aandoeningen 
kunnen een gevaar vormen op korte en lange 
termijnen voor het succes van deze behandelingen. 
Ook de tandheelkundige voorgeschiedenis van de 
patiënt is cruciaal en moet worden overwogen voordat de 
implantaten worden geïndiceerd. In deze lezingen trachten 
we een systematisch overzicht te geven dat als leidraad 
kan worden gebruikt in uw praktijk. Een solitair implantaat 
plaatsen en restaureren in de esthetische zone. Hoe moet 
het implantaat het beste worden geplaatst? Hoe gaat men 
zorgen voor de juiste vormgeving van de weke delen, hoe 
drukt men af en hoe worden de kronen dan bevestigd. 
Het behandelen van extractie holtes in de esthetische 
regio blijft een uitdagende en ingewikkelde interventie in 
de tandheelkunde. De onmiddellijke en onvermijdbare 
botresorptie en de daaropvolgend zacht weefsel alteraties 
kunnen de totale mondgezondheid en esthetiek van de 
patiënt negatief beïnvloeden. Alhoewel peri-implantitis en 
parodontitis veel gemeen lijken te hebben blijken ze kwa 
behandeling toch heel anders te reageren. Nazorg, 
diagnostiek en preventie zijn belangrijke factoren 
voor het behoud van dentale implantaten. Wanneer 
peri-implantitis gediagnosticeerd wordt is een 
snelle aanpak voor behandeling gewenst.
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The use of prophylactic antibiotics prior to dental procedures 
in patients with prosthetic joints: Evidence-based clinical 
practice guideline for dental practitioners--a report of the 
American Dental Association Council on Scientific Affairs.
J Am Dent Assoc.  2015; 146(1):11-16.e8 (ISSN: 1943-4723) 
Sollecito TP; Abt E; Lockhart PB; Truelove E; Paumier TM; Tracy SL; Tampi M; Beltrán-Aguilar ED; 
Frantsve-Hawley J 
BACKGROUND: A panel of experts (the 2014 Panel) convened by the American Dental Association Council 
on Scientific Affairs developed an evidence-based clinical practice guideline (CPG) on the use of 
prophylactic antibiotics in patients with prosthetic joints who are undergoing dental procedures. This CPG is 
intended to clarify the "Prevention of Orthopaedic Implant Infection in Patients Undergoing Dental 
Procedures: Evidence-based Guideline and Evidence Report," which was developed and published by the 
American Academy of Orthopaedic Surgeons and the American Dental Association (the 2012 Panel). 
TYPES OF STUDIES REVIEWED: The 2014 Panel based the current CPG on literature search results and 
direct evidence contained in the comprehensive systematic review published by the 2012 Panel, as well as 
the results from an updated literature search. The 2014 Panel identified 4 case-control studies. 
RESULTS: The 2014 Panel judged that the current best evidence failed to demonstrate an association 
between dental procedures and prosthetic joint infection (PJI). The 2014 Panel also presented information 
about antibiotic resistance, adverse drug reactions, and costs associated with prescribing antibiotics for PJI 
prophylaxis. 
PRACTICAL IMPLICATIONS AND CONCLUSIONS: The 2014 Panel made the following clinical 
recommendation: In general, for patients with prosthetic joint implants, prophylactic antibiotics are not 
recommended prior to dental procedures to prevent prosthetic joint infection. The practitioner and patient 
should consider possible clinical circumstances that may suggest the presence of a significant medical risk 
in providing dental care without antibiotic prophylaxis, as well as the known risks of frequent or widespread 
antibiotic use. As part of the evidence-based approach to care, this clinical recommendation should be 
integrated with the practitioner's professional judgment and the patient's needs and preferences.

Does Post-bleaching Fluoridation Affect the Further 
Demineralization of Bleached Enamel? An In Vitro Study
Hande Kemaloğlu, Hüseyin Tezel, Zeynep Ergücü 
BMC Oral Health. 2014;14(113) 

Background Topical fluoride agents have been shown to be the most effective method in treating 
demineralized enamel after in-office bleaching treatments. Thus, this study aimed to examine the effects 
of two different post-bleaching fluoridation agents: 1.5% titanium tetrafluoride (TiF4) (9200 ppm) and 2.1% 
sodium fluoride (NaF) (9500 ppm), on the calcium loss of enamel after an acidic challenge. 
Methods Ten maxillary premolars were sectioned into four pieces and then divided into the following four 
groups: Group 1: Control, kept in artificial saliva, no treatment; Group 2: 38% hydrogen peroxide (HP); 
Group 3: 38% HP followed by 1.5% TiF4; Group 4: 38% HP followed by 2.1% NaF solution. The 
specimens were subjected to demineralization for 16 days, refreshing the solution every 4 days; that is, on 
the 4th, 8th, 12th, and 16th days. Calcium ion (Ca2+) concentration was determined by an atomic 
absorption spectrophotometer. Data were analyzed using Friedman and Wilcoxon tests (p = 0.05). 
Results The loss of Ca2+ in each of the test groups was compared with that of the control group, 
depicting that there was a statistically significant difference among the groups after 4, 8, 12, and 16 days 
and in total (p < 0.05). The calcium released from the fluoride-applied groups was lower when compared 
with the 38% HP and control group. At the end of the 16th day, the total amount of calcium released from 
the TiF4-treated samples (9.12 mg/mL) was less than from the NaF-treated samples (13.67 mg/mL) (p < 
0.05). 
Conclusions Regarding the results of our in vitro study, the risk of further demineralization was 
significantly reduced with the use of TiF4 and NaF after bleaching with 38% HP. TiF4was found to be 
more effective in preventing Ca2+ release owing to acid attack when compared with NaF. In the case of 
an intra-oral acidic exposure, the use of topical 1.5% TiF4 and 2.1% NaF agents might be beneficial after 
bleaching with 38% HP. 

http://www.medscape.com/viewpublication/6259
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Endocarditis Cases Rise After Predental Antibiotic Use Falls
Marlene Busko 
November 18, 2014 

In a 5-year study in England, after guidelines stopped recommending prophylactic antibiotics prior to dental 
surgery to prevent infective endocarditis, the number of expected cases of this potentially fatal condition 
increased[1]. 
Presenting this research to the press here at American Heart Association (AHA) 2014 Scientific Sessions, 
senior author Prof Martin H Thornhill (University of Sheffield School of Clinical Dentistry, Sheffield, UK) 
cautioned, "We want to emphasize that although we have demonstrated a temporal association, we have not 
demonstrated a cause-effect relationship, and other explanations for the change are possible." 
The study is being published online today, and "as a direct result of the publication, the National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE) has issued a press release[2] indicating that practitioners should not 
change their practice . . . while NICE reviews the guidelines," he told heartwire . The best evidence would 
from a clinical trial, and "so far that trial has not happened," he added. 
Dr Dhruv S Kazi (University of California, San Francisco), who was not involved in the study, told heartwire 
that when the most recent 2007 US AHA guidelines recommended prophylaxis for individuals at high risk 
(such as patients with a prosthetic heart valve), "they acknowledged that the benefits of this strategy were 
unknown. So it was with reluctance that they even agreed to that. The direct link between antibiotic use and 
protection from endocarditis is nonexistent, and there are no recommendations for a change in practice at 
present," he said. 
"The AHA guidance wasn't so much looking at the higher risk of getting endocarditis, but it was the higher risk 
that if you got it you would not tolerate endocarditis well," Dr William T Mahle (Emory University School of 
Medicine, Atlanta, GA), also not affiliated with the study, commented. "Hopefully, as more and better data sets 
get linked, we will have more information about it." 
Life-Threatening Heart Infection 
With invasive dental procedures, Viridans streptococci may be released into the bloodstream, which may lead 
to infective endocarditis in susceptible individuals. Thus, as far back as 1955, a guideline recommended 
giving antibiotics targeting these bacteria, immediately before dental surgery. 
In the UK, until 2008, antibiotic prophylaxis had been recommended for patients at high or moderate risk of 
endocarditis. 
The researchers had an opportunity to study the impact on the UK population, before and up to 5 years after 
the guidelines were published. 
They identified all prescriptions of a single oral dose of amoxicillin 3 g or clindamycin 600 mg (the 
recommended prophylaxis prior to invasive dental procedures) that were dispensed in England from January 
1, 2004 to March 31, 2013. A total of 19 804 patients had been hospitalized with a primary diagnosis of 
infective endocarditis during that time. 
Prior to the 2008 guidelines, clinicians wrote 10 900 prescriptions a month for these prophylactic drugs, and 
most prescriptions (90%) were written by dentists. 
The rate of prescriptions fell off exponentially after the guidelines were introduced, so that by the March 2013, 
the average number of prescriptions fell by almost 90% (to 1307 a month). 
At the same time, the number of cases of endocarditis per month rose by 0.11 cases per 10 million people in 
England, and by March 2013 this amounted to an extra 35 cases per month. There were 420 additional 
hospitalizations and 18 additional deaths related to endocarditis a year. 
Time for a Definitive Trial 
In an accompanying commentary in the Lancet [3], Drs Xavier Duval and Bruno Hoen (Association pour 
l'Etude et la Prévention de l'Endocardite Infectieuse, Paris, France) commend the study authors for "not 
jumping to conclusions about the causality of the link between cessation of antibiotic prophylaxis and 
subsequent increased incidence of infective endocarditis." 
However, the findings could cause confusion. A randomized controlled trial is long overdue, they add. 
"More than 20 years [after a call for a definitive study], no such study has been done. We strongly suggest 
that experts stop elaborating guidelines for infective endocarditis prophylaxis and urgently join forces to mount 
an international collaboration to do the appropriate clinical trials that are needed to answer this important 
question," they conclude. 
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OPROEP 

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.  

Het is ook belangrijk dat ieder de correctheid van het RIZIV-nummer nakijkt. Nog steeds komen bij 

opladen van aanwezigheden foutieve nummers boven. 

Wij vragen ook de einddatum voor inschrijving te respecteren. Het bijwerken van databestanden voor 

de accreditering met de handtekeningen dient vlot te verlopen. Het eigenhandig bijschrijven van de 

naam met handtekening is administratief niet correct te verwerken.

PEER REVIEW 

Vergaderingen 2015 

West Vlaanderen

Combi sessie 1/2: 

donderdag 26 februari om 10.00u

Combi sessie 3/4: 

donderdag 12 maart om 10.00u 

Combi sessie 5/6: 

donderdag 3  december om 10.00u 

Coördinator: Kris Lenoir

E-Mail: ict@vwvt.be

Telefoon: 050 71.26.57 

Locatie:”Di Coylde” Beernem

Oost-Vlaanderen

Combi sessie 7/8:

donderdag 19 maart om 10.00u 

Combi sessie 9/10: 

donderdag 24 april om 10.00u 

Combi sessie 11/12: 

donderdag 22 oktober om 10.00u 

Coördinator: EricVandenoostende

E-mail: ict@vwvt.be

Telefoon: 09 230.10.93

Locatie: “Patyntje” Gordunakaai, Gent

Vlaams Brabant

Combi sessie 13/14:

dinsdag 15 september om 16.00u

Coördinator: Marc Quisthoudt

E-Mail: ict@vwvt.be

Telefoon: 02 377.55.84 of 02 520.52.79 

Locatie: Bistro “Ouddorp” Huizingen

Antwerpen

Combi sessie 15/16: 

donderdag 5 maart om 10:30u

Coördinator: Kinga Kakol 

Telefoon: 0476 949459 of 03 219.25.31 

Combi sessie 17/18:

vrijdag 9 oktober om 10u30

Coördinator: Luc De Maesschalck

E-mail: ict@vwvt.be

Telefoon: 051 30.40.17

Locatie: Royal Beerschot Tennis & 
Hockey club, Antwerpen

Limburg

Combi sessie 19/20:

vrijdag 24 april om 10:30u

Coördinator: Luc De Maesschalck

E-mail: ict@vwvt.be

Telefoon: 051 30.40.17

Locatie: Het Koetshuis, Bokrijk
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