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Editoriaal

Gelukkige gezichten na een leerzame cursus
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Juicht collega, juicht. Ons beroep is de 20e eeuw binnengestapt 

op 1 juli. Wij kunnen nu beschikken over mondhygiënisten ofte 

mondzorgassistenten zoals sommigen dit wouden betitelen. Doch 

er rijst een probleem: wie zal dat betalen? Zoals steeds loopt het 

systeem wat achter door achterhoedegevechten om de pot te 

verdelen. Resultaat: geen terugbetaling voorzien tot op heden.  

Preventie is het slogan woord van deze 21e eeuw. Deze steeds 

dikker wordende boterham onder andere door het plaatsen van 

meer onderhoud vragende constructies en therapieën 

(implantaten, orthodontische behandelingen, paro 

behandelingen…) maakt dit luik van tandheelkunde meer tijd 

consumerend en laat ons eerlijk zijn, niet zo lucratief.  

Geachte minister van volksgezondheid (federaal met de centen) 

en ook die van  de Vlaamse bevoegdheid van preventie, maak 

de nodige fondsen vrij zodat de Vlaamse mondgezondheid er 

met rasse schreden op vooruit kan gaan. (denken we enkel maar 

aan de nood in de rust en RVT huizen). 

Maar misschien is dit allemaal niet nodig. In het editoriaal van 

het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (tussen haakje via 

ons aan een zeer voordelige prijs te bekomen, zie website 

“lidmaatschap”), heeft prof. dr. em. A.J.Eijkman een verrassende 

observatie: het stijgend aantal gebitsprothesen, immediaat 

geplaatst. Komen de tijden van vroeger weder was de vraag. 

Heeft iemand hierop een zicht in ons Vlaanderen? 

We zien elkaar hopelijk op onze najaarsactiviteiten: klaarheid 

scheppen in het taalgebruik bij de “nieuwe” materialen (nano, 

bio…) met het symposium en een cursus welke de keuze tussen 

implantaat en tand gedragen constructie een duidelijke wending 

moet geven. Ik wens u een deugddoend verlof. 

Eric Vandenoostende 

mailto:publi@vwvt.be
mailto:secretariaat@vwvt.be
mailto:publi@vwvt.be
mailto:secretariaat@vwvt.be


Druggebruik 

Hierover hadden we enkele jaren terug een symposium met Prof. dr. Dom en dr. De Backer. Het gebruik van 

cannabis is niet meer uitzonderlijk. De schadelijkheid wordt in vraag gesteld. Objectieve informatie is niet altijd voor 

de hand liggend. Een recente studie in “The Lancet” waarschuwt voor het risico van de mentale gezondheid 

wanneer er dagelijks gebruik is (bewezen):”In conclusion, our findings confirm previous evidence of the harmful 

effect on mental health of daily use of cannabis, especially of highpotency types. Importantly, they indicate for the 

first time how cannabis use affects the incidence of psychotic disorder. Therefore, it is of public health importance to 

acknowledge alongside the potential medicinal properties of some cannabis constituents the potential adverse 

effects that are associated with daily cannabis use, especially of high potency varieties.”  

Dit artikel kan geraadpleegd worden op volgende link: 

 https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2215-0366%2819%2930048-3

Antibioticagebruik  

Het voorschrijfgedrag van antibiotica wordt steeds meer in vraag gesteld door het dreigende resistentie probleem. 

Onderzoek naar het voorschrijfgedrag bij de tandarts is in volle gang. Als we dit artikel van het gedrag bij 

tandartsen in de Verenigde Staten erbij nemen, lijkt een grondige evaluatie best noodzakelijk. Wanneer, welke  en 

welke dosis is een cruciale vraag. Zoals blijkt in dit artikel is het zich veilig stellen bij bijvoorbeeld patiënten met 

implantaten dringend aan duidelijke indicaties toe om zo de overconsumptie tegen te gaan, idem met endocarditis.  

De Europese ESC richtlijn voor endocarditis van 2015 omschrijft het als volgt:Bij hoog risicopatiënten is 

endocarditisprofylaxe alleen aangewezen bij de volgende hoog risico- ingrepen in de eerste lijn: i 

ingrepen in geïnfecteerd (huid)weefsel zoals incisie van een huidabces en ontlasten van een furunkel;  

ingrepen in de mondholte (door de tandarts, mondhygiëniste of kaakchirurg, maar waarbij soms een advies of 

recept van de huisarts gevraagd wordt), zoals:  

o tandheelkundige of mondhygiënische behandelingen waarbij het tandvlees wordt gemanipuleerd;  

o wortelkanaalbehandelingen waarbij het instrumentarium door het foramen apicale gaat;  

o extracties of verwijdering van wortelresten; 

o alle overige operatieve ingrepen in de mond (kaakchirurgie inclusief abcesincisie, parodontale  

chirurgie, operatieve ingrepen ten behoeve van implantaten, inclusief botankers voor orthodontische behandeling).  

Adviseer de behandelaar om deze behandelingen bij voorkeur in een zitting van maximaal drie uur uit te voeren, en 

als dat niet mogelijk is een interval van ten minste zeven dagen tussen de behandelingen in acht te nemen.  

Het bewuste artikel kan je lezen met deze link: https://www.medscape.com/viewarticle/914435 
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Hoe u correct inschrijven op de website

Vele collega’s hebben problemen met het correct registreren bij inschrijven voor een activiteit. De enige 

vereisten zijn dat we uw RIZIV-nummer in onze database hebben welke gekoppeld is aan een geldig mail 

adres. Indien aan één van deze twee vereisten niet voldaan is, lukt het niet.  

Wat kan er aan de basis liggen? Het riziv-nummer dat wij hebben is niet correct door een foutje in een 

vroegere registratie (voor het bestaan van de registratie via de website, toen alles nog manueel gebeurde 

met alle foutjes die dan gebeurden..). Oplossing: u schrijft een mail naar de webmaster 

(webmaster@vwvt.be) om dit te melden met uw naam en correct riziv-nummer. 

Een tweede vaker voorkomend euvel is het mail adres. Oude mailadressen die nooit aangepast werden is 

hier de oorzaak. Terug met een mail dit aan de webmaster (webmaster@vwvt.be) melden om dit aan te 

passen indien u dit oude adres niet meer kan benaderen of gewoon bent vergeten. 

TIP: U kan trouwens zelf ook ten alle tijden uw gegevens in de database controleren en verbeteren of 

aanpassen. Hiervoor gaat u naar Lidmaatschap in de balk bovenaan de pagina van het vwvt.be ,

U meldt zich aan met uw riziv-nummer waarna u op het originele bij ons bekende mailadres een mail krijgt 

van vwvtapp@gmail.com waarmee u doorklikt op de website en daarmee direct op uw gegevens pagina 

terecht komt. Hier kan u nu bijvoorbeeld een ander mailadres ingeven, uw adres aanpassen en ook uw 

geschiedenis raadplegen van gevolgde activiteiten van de vereniging. 

IN UW MAILBOX:
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Hoe nu correct inschrijven voor een activiteit? Als alle gegevens in ons bezit correct zijn, zoekt u de 

gewenste activiteit, klikt die aan en wordt zo naar de pagina geleid voor inschrijven. Hierop vult u uw riziv-

nummer in en u ontvangt per kerende een bevestigingsmail. Indien dit niet gebeurt en er ook in uw spam 

geen mail is aangekomen, verwittig dan de webmaster om het euvel na te kijken. Website-servers zijn ook 

soms eens down, als u ons hiervan verwittigd kunnen we het verhelpen. Hopelijk verlopen alle inschrijvingen 

nu correct. Gelieve steeds de bevestigingsmail mee te brengen naar de activiteit om eventuele problemen te 

voorkomen.



Alhoewel nanotechnologie in de natuur inherent en door de mens reeds in de oudheid onbewust gebruikt 
wordt, kent deze technologie pas sinds het einde van vorige eeuw een explosieve opmars en expansie in de 
wetenschappelijke en industriële wereld. Nanotechnologie is de studie, de technologische ontwikkeling en 
het gebruik van de materie op nanoschaal (1-100 nm). Nanopartikels of nanomaterialen met dergelijke 
kleine afmetingen kunnen beduidend andere fysische en chemische eigenschappen vertonen dan het 
bulkmateriaal met dezelfde chemische samenstelling. Dit heeft geleid tot toepassingen en veelbelovende 
nieuwe ontwikkelingen in sectoren zoals de industrie, de landbouw, de voeding, de milieutechnologie, de 
gezondheidszorg en de geneeskunde. Alhoewel de vooruitgang van nanotechnologie in de tandheelkunde 
eerder traag verloopt, vergeleken met de toepassingen in de geneeskunde, is het gebruik van 
nanomaterialen in de algemene tandartspraktijk en de verschillende specialismen momenteel ook een 
realiteit geworden. Producten zoals nano-(hybride) composiet en nano-adhesieven voor directe restauraties, 
evenals het gebruik van nanopartikels als bekleding van het implantaatoppervlak, in polysiloxaan 
afdrukmaterialen, in kunststoffen en keramische materialen voor vaste en uitneembare prothesen, in 
glaceerlak en tandpasta zijn enkele voorbeelden van actuele toepassingen van nanotechnologie in de 
tandheelkunde. Deze relevante toepassingen worden besproken met aandacht voor de voor- en nadelen, de 
mogelijkheden en de eventuele risico’s. Ook wordt aandacht besteed aan toepassingen die weliswaar nog 
volop in ontwikkeling zijn, maar waarvan een toenemend aantal veelbelovende producten momenteel het 
stadium van een klinische evaluatie bereikt hebben. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat nanotechnologie de 
basis vormt van de actuele trends in bioactiviteit en biomimetica. 

Ontvangst om 8:30u 

einde om 12:30u 

ACCREDITERING DG: 4 AE: 20

Najaarssymposium 26 oktober 

Nanotechnologie, bioactiviteit 
en biomimetica in de 

tandheelkunde 
Prof.Em.Dr.Sc. Ronald M.H. Verbeeck (UGent) 

3 Square Gent 



  
In the last twenty years, implant therapy has changed the patient’s treatment plan, at times in a 
radical manner. Clinical evidence has positioned implants as one of the first choices of 
treatment for partially or fully edentulous patients and has influenced the decision to extract 
periodontitis-affected teeth, which in a number of cases may be treatable. The concept of early 
extraction of periodontally involved teeth and their replacement with dental implants is based 
on a perceived advantage of implants over teeth in terms of  unpredictability of tooth survival 
following treatment of periodontal disease, better long-term prognosis of implant- supported 
restorations in comparison to teeth or tooth-supported restorations, lack of complications in 
comparison with teeth, better function than teeth, better long-term cost–benefit,  better 
esthetics, and better patient satisfaction. However, it is questionable to which extent these 
postulations are supported by the current evidence. Is it possible a rational choice between 
teeth and implants in the decision-making process? If yes, how to choose?  
And what is the impact of implants in periodontal prosthesis procedures? The aim of the 
course is to try to answer this still opened questions and to give some clinical guidelines 
regarding the functional and aesthetic rehabilitation of patients affected by severe periodontal 
disease based on the available scientific data and my personal 30-year clinical experience. 

Attendee will learn:  
1. The benefit but also the limits of periodontal prosthetics and implant therapy in the 

rehabilitation of patients affected by severe periodontal disease.  

2. To carefully evaluate the cost/benefit ratio in both economical and biological point of 
view.  

3. To differentiate between dogmas and what is really fundamental for a long-term 
successful treatment.  

4. To consider the patient as the protagonist of treatment plan.

Najaarscursus 2019 

15 en 16 november 

Restoration of Function and Aesthetics: 
Implants are they always an added value ? 

Dr. Alberto Fonzar 

La Reserve, Knokke 

Accreditering: DG 6 en 7  AE:60



Voorjaarscursus 
Vrijdag 26 april en zaterdag 27 april 2019 

Cariës: een wicked probleem 
Prof. Dr. Em. Cor van Loveren (ACTA)  

Dr. Guur van Strijp (ACTA)  
Tandarts Pedodontoloog Clarissa C. Bonifácio (ACTA) 

Dr. Niek Opdam (Radboud Nijmegen) 



VOLG ONS OP FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/

vwvt.be/?fref=ts 

PEER REVIEW 

Vergaderingen 2019 

West Vlaanderen 

Combi sessie 7/8: 
donderdag 5 december om 10.00u

Coördinator: Kris Lenoir 
E-Mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 050 71.26.57 
Locatie:”Di Coylde” Beernem 

Zuid-West Vlaanderen

Combi sessie 9/10: 
vrijdag 25 oktober om 10.00u

 Coördinator: Luc De Maesschalck 
E-Mail: ict@vwvt.be 
Telefoon:  051 30 40 17
Locatie: “Hotel Mercure” Roeselare

Vlaams Brabant 
Combi sessie 11/12: 
dinsdag 10 september om 16.00u 

Coördinator: Marc Quisthoudt
E-Mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 02 377.55.84 of 02 
520.52.79 
Locatie: “Eetcafe  d’Akte" te   Sint 
Kwintens Lennik

Limburg 

Jammer, reeds voorbij

Oost-Vlaanderen 

Combi sessie 19/20: 
donderdag 10 oktober om 10.00u 

Coördinator: EricVandenoostende 
E-mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 09 230.10.93 
Locatie: “3 Square”, Zwijnaarde 

Antwerpen 

Combi sessie 23/24: 
vrijdag 8 november om 10u00 

Coördinator: Margot Mys
E-mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 03 825 85 88
Locatie: “Braxgata Hockey club” te 
Boom

Inschrijvingen enkel via de website. Het aantal deelnemers is per 

sessie beperkt, daardoor kan een datum vlug volboekt zijn. Om  

deze reden verwachten we de betaling als bevestiging van de 

inschrijving binnen de 8 dagen, dit om onnodig blokkeren van 

plaatsen te voorkomen. Voor inschrijven, klik hier.

De laureate van de Hugo Deleye prijs voor de 

Leuvense Universiteit werd dit jaar Maxime 

Van Looveren. 

Prijs Hugo Deleye 2019

Doctoraat Herman Roeykens

Op 28 juni verdedigde collega en jaren lang lid 

Herman Roeykens zijn doctoraatsthesis met als 

onderwerp “The use of Laser Doppler Flowmetry 

in the diagnosis of pulpvitality in traumatized 

permanent teeth”. 

Wij feliciteren Herman met behalen van de 

hoogste graad in universitair onderwijs. Na jaren 

zweet eindelijk de voldoening.
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