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Editoriaal

Gelukkige gezichten na een leerzame cursus
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We zijn blij te kunnen melden dat de nieuwe website 
door omzeggens iedereen zonder problemen werd 
geaccepteerd. Dit heeft onze schatbewaarder een 
hoop werk bespaard in opvolging van betalingen en 
factureren van de betaalde sommen. Wij blijven een 
vereniging gerund door vrijwilligers, dus 
tijdbesparing en vereenvoudiging is een groot 
voordeel. 
Aangezien de regelgeving betreffende radioprotectie 
zo strikt wordt toegepast is onze cursus hierover 
slechts voor 10 AE in Deelgebied 3 goedgekeurd.  Er 
zijn ook 10 AE goedgekeurd voor deelgebied 1, 
algemeen medisch. Zoals iedereen vragen we ons af 
hoe een cursus kan gegeven worden zonder 

verwijzingen naar de toepassingen. Niet alleen is dit 
dan een super saaie bedoening maar de waarde van 
deze cursus stelt zich dan ook in vraag. Enkel de 
technische kanten steeds weer herhalen, heeft dit nut? 
De verplichting dit om de 5 jaar te herdoen zonder 
bewijsvoering van opgedane kennis, is dit correct? 
Om zeker te zijn van de accrediteringsvoorwaarden 
zullen we volgend jaar een extra cursus van 10AE 
inrichten met de theorie van radioprotectie en de 
wetgeving hier rond. 
Misschien tot 4 maart voor het symposium over fake 
news, een fenomeen dat tevens in de 
wetenschappelijke litteratuur voorkomt. 
Eric Vandenoostende 
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dentalinfo.be is een platform met website en e-mailnieuwsbrief voor Vlaamse en 
Nederlandse mondzorgprofessionals over alle aspecten van de praktijk voor het hele 
tandheelkundig team. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in de mondzorg.  

Hieronder vindt u enkele artikels van deze website. Voor het volledige artikel, enkel op de 
link klikken. Registreer u om op de hoogte te blijven: Aanmelden dentalinfo nieuwsbrief, zo 
krijgt u een meer Vlaams gerichte info.

Casus: Mycotisch aneurysma ontstaat na tandabces bij 53-jarige vrouw 

Een 53-jarige vrouw ontwikkelde een zeldzaam mycotisch aneurysma 
van de interne halsslagader dat zich ontwikkelde toen een tandabces-
gebonden kiem de slagader infecteerde. De casus wordt beschreven 
in het Journal of Vascular Surgery Cases, Innovations and Techniques 
en is waarschijnlijk het eerste gerapporteerde geval waarin dit 
fenomeen zich ontwikkelde uit Haemophilus parainfluenzae, een 
ziekteverwekker die wordt geassocieerd met tandheelkundige 
abcessen en infecties. 

Volledige tekst: https://www.dentalinfo.nl/kennis/casus-mycotisch-aneurysma-ontstaat-na-tandabces-
bij-53-jarige-vrouw/ 

Botregeneratie: de mogelijkheden van nu en in de toekomst 
In de afgelopen 20 jaar is er vaker sprake van grotere  bot defecten 
en is de patiënt gemiddeld jonger geworden. Guided Bone 
Regeneration (GBR) kan worden toegepast middels verschillende 
membranen en verschillende materialen.  Deze worden geselecteerd 
op grond van persoonlijke voorkeur van de behandelaar en aan de 
hand van de beschikbare literatuur. 

volledige tekst: https://www.dentalinfo.nl/thema-a-z/parodontologie/botregeneratie-de-mogelijkheden-
van-nu-en-in-de-toekomst/
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Novel Resuscitation for 
Patients With Nonshockable 
Rhythms in Cardiac Arrest
Robert D. Glatter, MD; Paul E. Pepe, MD, MPH; Ryan P. Quinn, BS, EMS
DISCLOSURES January 26, 2023

Deze apparatuur kan enkel gebruikt worden door efficiënt opgeleid personeel maar toch een 

knappe vondst die de taak wel degelijk verlicht.

https://www.youtube.com/watch?v=mHWCf-YTlL8
javascript:showModal('authordisclosures');


Abstract 
Tandcariës is wereldwijd de meest voorkomende kinderziekte. Om cariës onder controle te houden, 
bevelen de Centers for Disease Control and Prevention preventie van cariës op school aan, en de 
Wereldgezondheidsorganisatie noemt glasionomeercement en zilverdiaminefluoride als essentiële 
geneesmiddelen voor orale aandoeningen.


Doel  
Vaststellen van de non-inferioriteit van zilverdiaminefluoride met fluoridevernis ten opzichte van 
traditionele glasionomeerkitten met fluoridevernis na 2 jaar wanneer deze aan kinderen worden 
verstrekt via een gezondheidszorgprogramma op school.


Opzet, setting en deelnemers  
De CarriedAway-studie is een doorlopende, enkelblinde, clustergerandomiseerde, non-
inferioriteitsstudie die tussen 1 februari 2019 en 1 juni 2023 wordt uitgevoerd onder 2998 kinderen in 
47 basisscholen in New York City. Kinderen van 5 tot 13 jaar van elk ras en etniciteit werden 
gerekruteerd uit gerandomiseerde scholen. Inclusiecriteria voor scholen waren een 
studentenpopulatie van ten minste 50% Latijns-Amerikaanse of Latino- of Latina-etniciteit en / of 
zwart ras en ten minste 80% van de studenten die een gratis lunch of een lunch met korting kregen. 
Statistische analyse wordt gerapporteerd tot en met maart 2022.


Interventies 

Kinderen kregen een enkele applicatie van zilverdiaminefluoride met fluoridelak of een actieve 
comparator van glasionomeerkitten en atraumatische restauraties met fluoridelak.


Belangrijkste uitkomsten en maatregelen  
Primaire uitkomsten waren cariësstilstand en incidentie na een follow-up van 2 jaar, beoordeeld met 
behulp van mixed-effects multilevel-modellen en geclusterde 2-sample proportietests. De non-
inferioriteitsmarge was 10%. Intention-to-treat-analyse werd uitgevoerd met behulp van meervoudige 
imputatie.


Resultaten  
Een totaal van 2998 kinderen (1566 meisjes [52,2%]; gemiddelde [SD] leeftijd bij baseline, 6,6 [1,2] 
jaar; 1397 Spaanse of Latino of Latina kinderen [46,6%]; 874 [29,2%] met onbehandelde tandcariës) 
werden gerekruteerd en behandeld van 16 september 2019 tot 12 maart 2020. Follow-upobservaties 
werden voltooid voor 1398 kinderen van 7 juni 2021 tot 2 maart 2022. Het gemiddelde (SE) 
percentage kinderen met gestopte cariës was 0,56 (0,04) na experimentele behandeling en 0,46 (0,04) 
na controlebehandeling (verschil, -0,11; 95% BI, -0,22 tot 0,01). Het gemiddelde (SE) percentage 
patiënten zonder nieuwe cariës was 0,81 (0,02) na experimentele behandeling en 0,82 (0,02) na 
controlebehandeling (verschil, 0,01; 95% BI, −0,04 tot 0,06). Analyse van geïmputeerde gegevens 
voor de volledige steekproef week niet af van analyses per protocol. Er waren geen bijwerkingen.


Conclusies en relevantie 
In dit gerandomiseerde klinische onderzoek was zilverdiaminefluoride met fluoridevernis niet inferieur 
aan kitten en atraumatische restauraties met fluoridevernis voor het stoppen en voorkomen van 
cariës. Resultaten kunnen het gebruik van zilverdiaminefluoride ondersteunen als een stoppend en 
preventief middel in mondgezondheidsprogramma's op school.


URL voor volledig artikel:  https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/

fullarticle/2801193

February 9, 2023 

Effect of Silver Diamine Fluoride on Caries Arrest and Prevention 

The CariedAway School-Based Randomized Clinical Trial 
Ryan Richard Ruff, PhD1; Tamarinda Barry-Godín, DDS1; Richard Niederman, DMD1

JAMA Netw Open. 2023;6(2):e2255458. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.55458
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4 maart 2023 

De Psychologie van 
Misinformatie                                                                                  

Spreker : Rakoen Maertens 
BSc MSc FCPS MBPsS                                                                                                        

Rode Bol  
Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent   

accreditering DG 2 AE 20                                                                                                                        

De invloed van misinformatie 
en “fake news” wordt steeds 
zichtbaarder. Van misleidende 
informatie rond COVID-19 tot 
het beïnvloeden van 
verkiezingen, er is veel 
discussie over welke invloed 
misinformatie al dan niet heeft. 
Ook tandartsen, hun cliënten, 
en hun onderzoek kunnen 
slachtoffer zijn. In deze cursus 
verkennen we de psychologie 
van de misinformatie: 
1) Wat is misinformatie, hoe 
verspreidt het zich, en welke 
impact heeft het op individuen, 
de maatschappij, en tandartsen  
2) Waarom zijn mensen 
vatbaar voor misinformatie  
3) Hoe kunnen we de invloed 
van misinformatie op een 
effectieve manier tegengaan

Meer info en inschrijven enkel via website www.vwvt.be
leden: €45
niet-leden: €250
Lidgeld 2023: €175
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ABSTRACT 
In deze voordracht worden 
radioprotec7e (jus7fica7e, 
op7malisa7e en limita7e), 
stralingsdosissen, 
radiografische technieken en 
de juiste keuze van technieken 
aangekaart en besproken, 
adequaat geïllustreerd met 
casuïs7ek. Om het educa7eve 
karakter van de bijscholing te 
s7muleren wordt deze 
voordracht (2 x 90 minuten) 
door middel van Sendstep® 
technologie ondersteund, 
waardoor ze uitermate 
interac7ef wordt en er ter 
plekke dieper kan ingegaan 
worden op bepaalde 
problema7ek, misvaNngen, 
vragen, onduidelijkheden en 
dergelijke meer.

Symposium 

22 april 2023 

Radiologie en 
radioprotectie vandaag 

Dr. Johan Aps 

Rode Bol  
St Denijslaan 485 Gent 

accreditering DG 3 AE 10 en DG 1 AE 10 
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VOLG ONS OP FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/

vwvt.be/?fref=ts 

West-Vlaanderen 

Combi sessie 1/2 
vrijdag 17 februari om 10u 

Coördinator: Stephanie Versteele  
E-mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: ”Di Coylde” Beernem  

Combi sessie 3/4 
vrijdag 10 maart om 10u 

Combi sessie 5/6 
vrijdag 24 maart om 10u 

Combi sessie 7/8 
vrijdag 17 november om 10u 

Coördinator: Kris Lenoir 
E-Mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 050 71 26 57  
Locatie:”Di Coylde” Beernem  

Combi sessie 9/10 
vrijdag 20 oktober om 9u30 

Coördinator: Luc De Maesschalck 
E-mail: voorzitter@vwvt.be 
Telefoon: 051 30 40 17 
Locatie: Mercure Hotel Roeselare 

Vlaams Brabant 

Combi Sessie 11/12 
dinsdag 4 juli om 16u 

Combi Sessie 13/14 
dinsdag 29 augustus om 16u 

Coördinator: Marc Quisthoudt 
E-Mail: ict@vwvt. 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: Eetcafé d’Akte Lennik 

Limburg 

Combi Sessie 15/16 
vrijdag 2 juni om 10:00u 

Coördinator: Herbert Renders  
E-mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: Het Koetshuis, Bokrijk  

Oost-Vlaanderen 

Combi Sessie 17/18 
donderdag 2 maart om 10u 

Coördinator: EricVandenoostende  
E-mail: publi@vwvt.be 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: Au bain marie, E. Clauslaan 
Deinze 

Combi sessie 19/20 
donderdag 25 mei om 10:00u 

Coördinator: Stephanie Versteele  
E-mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: Au bain marie, E. Clauslaan 
Deinze 

Combi Sessie 21/22 
donderdag 12 oktober om 10u 

Coördinator: EricVandenoostende  
E-mail: publi@vwvt.be 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: Au bain marie, E. Clauslaan 
Deinze 

Antwerpen 
Combi Sessie 23/24 
vrijdag 28 april om 13:00u 

Coördinator: Serge Mochowski 
E-mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: Tennis Beerschot 

Combi sessie 23/24 
vrijdag 19 oktober om 18:30u 

Coördinator: Kinga Kakol 
E-mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: nog te bepalen 

PEER REVIEW 2023 

Belangrijke info bij Peer Review: 

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. 

De inschrijving wordt geschrapt indien 

de betaling niet is gebeurd binnen 

deze termijn.
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