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1 Inleiding

Bij bespiegelingen over de kosten van de
gezondheidszorg blijkt steeds weer dat de
tandheelkunde een constant deel van het
Bruto Binnenlands Produkt uitmaakt
(0,4%), dus meegroeit met de bedrijvigheid in Nederland. De sterk afgenomen
cariësprevalentie van de laatste decennia
doet vermoeden dat het totaal aan werkzaamheden sterk zou zijn afgenomen. Het
tegendeel blijkt echter het geval. Kennelijk
zijn de werkzaamheden verschoven naar
parodontologische zorg, langduriger gebitsbehoud en daardoor meer periodieke
controles, een groter aantal endodontische
behandelingen (onder andere onder overkappingsprothesen), restauraties om de esthetiek van het gebit te verbeteren en orthodontische behandelingen in de algemene praktijk.
Uit deze ontwikkelingen is een aantal
verwachtingen af te leiden over de inhoud
van de tandheelkunde in de algemene praktijk gedurende het komende decennium.'

2 Preventie
Ook in gebieden met een geringe cariësprevalentie ontstaat fissuurcariës door een ongunstige vorm van fissuren, waardoor ze
onvoldoende te reinigen zijn. De door langdurig gave gebitten gemotiveerde mensen
zullen het steeds ebelangrijker gaan vinden
dit te voorkomen door het aanbrengen van
fissuurlak. De witte kleur van fissuurlak, de
mogelijkheid de `restauratie' te vernieuwen
of te `repareren' zonder dat het element
verzwakt wordt en angst voor de eerste
vulling, zullen de vraag naar preventie door
middel van fissuurlak doen toenemen. Het
wachten is nog op een fissuurlak die fluoride afstaat, analoog aan de sinds enige tijd
beschikbare glasionomeercementen en de
dit jaar voor het eerst geteste fluoride-afgevende composieten.2 Van glasionomeercementen is nog niet bekend of hun mechanische eigenschappen voldoende zijn bij gebruik als fissuurlak.3
Door de ontwikkelingen in de geneeskunde en het langduriger behoud van het
natuurlijke gebit zullen er steeds meer
mensen zijn die moeilijk cariësvrij te houden, blootliggende wortels hebben, waardoor extra preventieve behandelingen
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wenselijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld door
nauwkeurig om het gebit passende elastische lepels te maken, waarmee met fluoridegel een dagelijkse fluoride-applicatie
mogelijk wordt. Deze benadering is ook
geschikt voor mensen die door fysieke of
psychologische oorzaken niet (meer) hun
gebit goed kunnen reinigen. Daarbij kan
worden gedacht aan bewoners van verpleeghuizen en demente, thuiswonende bejaarden, die nu nog door onvoldoende gebitsverzorging op hoge leeftijd hun laatste
elementen verliezen en dan aan een gebitsprothese moeten proberen te wennen.

3

Behandeling van cariës

De traditionele behandeling van patiënten
bestaat uit een periodieke controle, waarbij
caviteiten worden behandeld door middel
van reinigen en opvullen van het defect met
een inert vulmateriaal. Vervolgens wordt
de patiënt gewezen op plaque als oorzaak
van cariës en wordt hij aangemoedigd om
de plaque met een betere mondhygiëne
effectief te verwijderen. Nieuwe cariëslaesies zijn `de schuld van de patiënt' want de
oorzaak is een onvoldoende verwijdering
van plaque. Hiertegenover komt momenteel de behandeling van cariës als infectieziekte naar voren. S. mutans wordt daarbij als de veroorzaker van cariës beschouwd. Deze bacteriesoort kan via het
speeksel op anderen worden overgebracht
en cariës veroorzaken. Dit wordt als bewijs
beschouwd dat cariës een bacteriële infectieziekte is. Daarom zou cariës volgens de
principes van de infectiebestrijding moeten
worden behandeld.4 Dit houdt in dat het
aantal S. mutans moet worden teruggebracht tot niet-pathogene proporties.
Daartoe wordt allereerst vastgesteld of een
cariësactieve persoon een hoog aantal
S. mutans in het speeksel heeft. Vervolgens
worden de `haarden' van de infectie verwijderd door het restaureren van caviteiten en
het verzegelen van putten en fissuren met
fissuurlak. Indien er daarna nog meer dan
100.000 CFU/ml S. mutans in het speeksel
worden gevonden, wordt de behandeling
voortgezet met het bestrijden van de infectie op de gladde vlakken door het voorschrijven van een chloorhexidinekuur.
Wanneer daartoe aanleiding is, kunnen
vervolgens dieetadviezen worden gegeven

en kan de speekselproduktie worden gemeten omdat in een droge mond veel sneller
cariës ontstaat door een gebrekkige remineralisatie. Tot slot kunnen nog additionele, niet zozeer op de infectie met S. mutans
gerichte, behandelingen worden overwogen: het voorschrijven van kauwgom die
alleen xylitol als zoetstof bevat en het voorschrijven van fluoridehoudende spoelvloeistof en/of fluoridehoudende tandpasta.
Daarna begint de controleperiode, waarbij
na iedere drie maanden de aantallen
S. mutans in het speeksel worden bepaald.
Indien pathogene aantallen hiervan worden gevonden (meer dan 100.000 CFU/ml),
wordt de bestrijding van de infectie hervat
op de hiervoor beschreven wijze.5

4 Restauraties

Veel V-vormige tandhalsdefecten ontstaan
door slijtage tijdens het poetsen en kunnen
door de nabijheid van de pulpa gevoelig
zijn. Door het beschikbaar komen van
lichthardende glasionomeercementen zijn
deze defecten gemakkelijker te restaureren, zonder dat gezond weefsel behoeft te
worden opgeofferd. Als de slijtage daarna
doorgaat, beperkt deze zich tot het restauratiemateriaal, waarna de versleten restauratie zonder weefselverlies kan worden vernieuwd. Ook de op glazuur lijkende kleur
van de restauraties doet mensen vragen om
behandeling van een tandhalsdefect om zo
de kleur van de tandhals te maskeren.
De voorkeur voor tandkleurige restauraties is in de Verenigde Staten zo groot, dat
tandartsen daar al worden aangeklaagd als
zij een amalgaamvulling of een gouden inlay hebben gemaakt zonder de patiënt eerst
expliciet op de mogelijkheid van een `witte
vulling' te attenderen. In Nederland worden door patiënten steeds meer vraagtekens gezet bij het gebruik van kwik in amalgaamrestauraties en de kleur van deze restauraties. Daarom mag worden verwacht
dat in de toekomst ook in de premolaarmolaarstreek steeds meer tandkleurige restauraties zullen worden gemaakt. De nu
beschikbare composieten zijn daarvoor
sterk en slijtvast genoeg, maar hun hardingskrimp tijdens de vervaardiging is nog
een probleem indien er onvoldoende tandmateriaal is waaraan kan worden gehecht.
Grotere composietrestauraties in de preNed TijdschrTandheelkd 100 (1993) december
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molaar-molaarstreek vertonen vooral eervicaal vaak randlekkage door onvoldoende
cervicaal glazuur om de hardingskrimp op
te vangen. Daarom wordt momenteel gewerkt aan de hechting van composiet aan
dentine. Er zijn echter alternatieven. De
tandkleurige inlays en onlays zijn in de
Verenigde Staten populair, ondanks hun
hoge kostprijs. Hun hardingskrimp vindt
plaats voordat ze worden gecementeerd,
zodat alleen het bevestigingscement nog
kan krimpen en lekkage veroorzaken. Ook
zijn er sinds kort tandkleurige kronen mogelijk, die geen metaal bevatten. Daardoor
is hun esthetische kwaliteit beter dan bij
een kroon van metaal met opgebakken porselein. Zolang er nog weinig gegevens over
de levensduur van dergelijke restauraties
beschikbaar zijn, zijn zij vooral geïndiceerd
voor mensen met een echte allergie of een
overmatige gevoeligheid voor één of meer
bestanddelen van de vele vaak gelijktijdig
in één mond gebruikte metalen (in amalgaam, oude en moderne metaallegeringen
van kronen en brugwerk, chroom-kobaltlegeringen van frames).6
Het transponeren van ontwikkelingen in
de Verenigde Staten naar de Nederlandse
situatie is moeilijk, maar wat te denken van
de Nederlandse moeder die voor haar binnenkort trouwende dochter een serie gebitsblekende behandelingen bij de tandarts
`koopt'? Als dit een tendens is, is het geen
wonder als ook de belangstelling voor andere gebitsverfraaiende behandelingen nog
enorm zal toenemen.

5 Parodontologie

Geschat wordt dat 20% van de bevolking
van vijftien jaar en ouder een zodanige
parodontale afwijking heeft, dat initiële parodontale therapie geïndiceerd is.7 Bij een
deel van deze patiënten is daarna nog parodontale chirurgie nodig om een stabiel
eindresultaat te bereiken. Vervolgens is
een dri emaandelijkse 'recall' gedurende
kortere of langere tijd noodzakelijk. Geschat kan worden dat het nog enige tijd zal
duren voordat de tandheelkunde naar dit
niveau van zorgverlening is toegegroeid,
mede afhankelijk van het volgens de overheid beschikbare budget voor tandheelkundige zorgverlening. Intussen zal wellicht ook de professionele applicatie van
medicamenten in de sulcus gingivalis terrein gaan winnen. Momenteel zijn hiervoor
vooral chloorhexidine, tinfluoride en aminofluoride beschikbaar. Maar sinds kort
wordt ook het ieder half jaar appliceren van
een smal-spectrumantibioticum (in de
vorm van twee applicaties metronidazolbenzoaat met een tussenpoos van zeven
dagen) gepropageerd.8 Advertenties spreken zelfs van een daarmee te bereiken effect dat zes maanden aanhoudt!
Na behandeling van het parodontium
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worden frequent gevoelige tandhalzen gezien door aanwezigheid van onbedekt worteloppervlak. Waarschijnlijk zullen meer
en effectievere methoden beschikbaar komen dan de huidige fluoride-applicaties,
hechtlakken en iontoforese. Een voorbeeld
van een veelbelovende nieuwe techniek is
het sluiten van de dentinekanaaltjes door
applicatie van een 2%-oplossing glutaardialdehyde.2 Na een dergelijke applicatie
blijft, zelfs als EDTA wordt geappliceerd
(dat normaal de smeerlaag verwijdert en
alle dentinekanaaltjes opent), nog 50% van
de kanaaltjes gesloten!

6 Gnathologie

Knarsen en klemmen worden in de algemene praktijk veelvuldig herkend door de
sterke slijtage van gebitselementen. Deze
slijtage wordt veelal onbehandeld gelaten
indien er nog geen pijn en dysfunctie van
het kauwstelsel aanwezig is. Naarmate de
bevolking ouder wordt met de eigen dentitie, zal de slijtage van gebitselementen ook
vaker zo ver zijn voortgeschreden dat behandeling niet meer achterwege kan blijven. Het is zelfs de vraag of de tandarts het
slijtageproces moet laten voortgaan zonder

een behandeling voor te stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een spalk die het
knarsen tegengaat en de elementen tijdens
het dragen ervan beschermt. Dergelijke
preventieve spalken zullen in de toekomst
waarschijnlijk vaker worden gemaakt.
Een minder frequente gnathologische
stoornis is de craniomandibulaire dysfunctie. Gelukkig is het grootste deel hiervan
musculair van oorsprong en kan dan goed
worden behandeld met een therapeutische
spalk. Naarmate meer tandartsen op dit
deel van het vakgebied deskundig zijn, zullen waarschijnlijk meer mensen effectief
met een spalk worden behandeld. De aandacht voor occlusie en articulatie zal hierdoor eveneens toenemen, vooral bij de vervaardiging van kroon- en brugwerk.
7

Implantologie

Het is opmerkelijk dat ongeveer 50% van
de Amerikaanse tandartsen prothetische
behandelingen uitvoert op implantaten die
door 5% van de Amerikaanse tandartsen
zijn geplaatst. Als deze verhoudingen zich
in de toekomst ook in Nederland gaan
voordoen, zal een groot deel van de implantologie in de algemene praktijk worden
uitgevoerd.
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8 Orthodontie

Voor de werkzaamheden van de algemeenpracticus zijn niet zozeer de ontwikkelingen in de orthodontie van toepassing, maar
veeleer het tot ontwikkeling komen van de
orthodontie in de algemene praktijk. De
vraag naar cursussen over orthodontische
onderwerpen is groot. Waarschijnlijk zal
hierdoor de orthodontie in de toekomst een
belangrijker deel van de werkzaamheden
van de algemeen-practicus gaan uitmaken.

9 Gerodontologie
Naarmate de natuurlijke dentitie langer behouden wordt, neemt de kans toe dat mensen in een bejaardenhuis of een verpleeghuis nog over een aantal eigen gebitselementen beschikken. In de betreffende sector van de bejaardenzorg vinden momenteel veel bezuinigingen plaats, waardoor de
mondhygiëne niet kan worden overgenomen door de nog aanwezige verzorgers.
Bovendien is in een aantal gevallen de mobiliteit van betrokkene onvoldoende om
naar de tandartspraktijk te gaan. In dergelijke instellingen is daardoor behoefte ontstaan aan algemeen-practici die bereid zijn
behandeling bij bijvoorbeeld bedlegerigen
thuis of in een verpleeghuis uit te voeren.
Ook in algemene zin kan verwacht worden dat de tandarts in de toekomst steeds
meer tijd en energie aan de verzorging van
ouderen zal besteden.

10 Hypnose

Angst voor tandheelkundige behandeling
is één van de belangrijkste redenen om niet
regelmatig voor controle en behandeling
naar de tandarts te gaan. De Centra voor
Bijzondere Tandheelkunde zijn er onder
andere voor de extreem angstigen. Maar
dan resteren voor de algemene praktijk nog
vele minder extreem angstigen die baat
zouden kunnen hebben bij een angst reducerende benadering door de tandarts. Een
cursus hypnose opent dan mogelijkheden
om angstigen effectiever te kunnen behandelen en daardoor ook zelf meer ontspannen te blijven tijdens het werk.

11 Snurken

In de rubriek Excerpta Odontologica in dit
tijdschrift verschijnen met een zekere regelmaat samenvattingen van artikelen over
OSAS, het Obstructieve Slaap Apnoe Syndroom. Hiermee wordt het snurken tijdens
de slaap bedoeld, onderbroken door momenten van ademstilstand (door afsluiting
van de oropharyngeale luchtweg). Van de
mannen blijkt 44% en van de vrouwen 28%
bijna elke nacht te snurken. Daarop vol534

gend slaaponderzoek heeft aangetoond dat
bij 24% van de mannen en bij 9% van de
vrouwen vijf of meer perioden met ademhalingsstilstand (apnoes) per uur optreden.
Bijna al deze personen zijn snurkers. Geëxtrapoleerd naar bevolkingsniveau zou 4%
van de mannen en 2% van de vrouwen
tussen 30 en 60 jaar voor behandeling in
aanmerking komen.9 OSAS blijkt behandelbaar met een gemodificeerde activator.
Bij vrijwel alle ermee behandelde patiënten
vermindert het snurken en bij 45% verdwijnt het zelfs volledig.10 De verklaring
hiervoor is het verruimen van de oropharyngeale luchtweg door de veranderde
stand van de onderkaak door het dragen
van een activator. Wellicht ligt hier een
belangrijke toekomstige taak voor orthodontisten en tandartsen.
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat er in de inhoud van het werk
in de algemene praktijk nog veel kan veranderen. Maar zoals hieronder zal worden
aangetoond, geldt dat ook voor de manier
van werken in de algemene praktijk.

12 Infectiepreventie

De vermoedelijke richting van de ontwikkelingen op het gebied van sterilisatie van
tandheelkundig instrumentarium zijn af te
leiden uit een foto op de omslag van de
januari 1993 aflevering van de Journal of
the American Dental Association (afb. 1).
De tandarts en de assistente dragen beroepskleding, een beschermbril, die ook de
zijkant van de ogen beschermt, een neusmondmasker en handschoenen. Het handinstrumentarium en de hand- en hoekstukken liggen gesteriliseerd in sterilisatiezakjes en worden in aanwezigheid van de patiënt geopend en aangesloten. De handvatten van de behandellamp zijn afgedekt met
plastic hoesjes. Op de instrumentenkast
achter de patiënt staat een autoclaaf voor
hand- en hoekstukken.
Momenteel staat de sterilisatie van handen hoekstukken ter discussie omdat door
frequent steriliseren het slijtageproces
wordt versneld. Het bewijs dat er zich in de
boorkop levende micro-organismen kunnen bevinden, is nog niet geleverd. Er is tot
nu toe slechts aangetoond dat een vloeistof
(zoals een kunstspeeksel waaraan een fluorescerende stof is toegevoegd) in de boorkop kan worden gezogen." Het is namelijk
heel goed mogelijk dat de fysische omstandigheden in de boorkop (zoals een rotatiesnelheid van 300.000 toeren per minuut
in een afgesloten ruimte en het met olie
`doorspuiten' om te smeren) het overleven
van micro-organismen onmogelijk maken.1 i Desondanks is sterilisatie van handen hoekstukken in vijf staten in NoordAmerika al verplicht gesteld12 : niet zozeer
omdat de noodzaak zou zijn aangetoond,
maar omdat het intuïtief goed is om alle

instrumenten die de mond in gaan te steriliseren.13 Een dergelijke opstelling van de
overheid leidt tot een aanzienlijke kostenverhoging in de tandheelkunde. In de staat
Colorado (VS) zou door de tandartsen gemiddeld f 40,- berekend worden voor een
compleet `pakket' aan sterilisatie- en hygiënemaatregelen voor iedere keer dat een
patiënt voor behandeling in de stoel plaatsneemt.14
Het niveau van infectiepreventie dat redelijkerwijs in de algemene praktijk mag
worden verwacht, is mede afhankelijk van
de verkri jgbaarheid van de benodigde produkten. Zo waren er de afgelopen jaren
nogal wat onderzoekingen naar de desinfectie van riintgenfilmverpakkingen voor
het openen ervan om zo de bacteriologische vervuiling van ontwikkelapparaten te
voorkomen. Sinds een aantal maanden adverteert Kodak (in Amerika en Engeland)
echter met films in een tweede plastic omhulsel (ClinAsept®). Het buitenste omhulsel wordt na gebruik van de film in de mond
door de behandelaar opengescheurd, waarna de film met de tot nu toe gebruikelijke
verpakking, zonder te zijn aangeraakt, in
een schoon bekertje kan vallen, dat vervolgens met schone handen verder wordt verwerkt in de donkere kamer of onder de
daglichtkap van het ontwikkelapparaat.
Uit het bovenstaande kan het vermoeden
worden afgeleid dat de methoden van infectiepreventie, althans in de Verenigde
Staten, zullen opschuiven in de richting van
de manier van werken in een poliklinische
operatiekamer van een ziekenhuis. In de
Verenigde Staten zijn inmiddels inspecteurs aangesteld door de Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
om te controleren of aan de wettelijke eisen
van infectiepreventie wordt voldaan. De
werkwijze is vergelijkbaar met die van de
Nederlandse arbeidsinspectie en begint
veelal onaangekondigd naar aanleiding van
een klacht, bijvoorbeeld van een ontevreden of ontslagen medewerker. Naar aanleiding van zo'n onderzoek door OSHA adviseert de betreffende tandarts (uit een
groepspraktijk met in totaal 30 werknemers) om een assistente te benoemen tot
`manager voor infectiepreventie', alle afspraken over sterilisatie en hygiënisch werken in protocollen vast te leggen en op basis
hiervan alle medewerkers te trainen. Ook
van deze trainingen zouden dan weer aantekeningen moeten worden bewaard is In
kleine praktijken zou de tandarts ook desgewenst zelf als `manager voor infectiepreventie' kunnen optreden. Voor de Nederlandse tandarts die reeds nu in deze richting
wil denken en werken, kan de `checklist
veilig werken' nuttig zijn. Deze werd onlangs in het NVM-tijdschrift geïntroduceerd en is weergegeven in tabel I.16 Uit het
betreffende artikel blijkt dat een effectieve
infectiepreventie slechts kan worden gereaNed Tijdschr Tandheelkd 100 (1993) december
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Tabel I. Checklist veilig werken.
•

16

15 Kwaliteitsbeleid

Zijn er in de praktijk waar u werkt duidelijke afspraken gemaakt over infectiepreventie?
ja/nee

•

Wordt in de praktijk waar u werkt voldoende over infectierisico's en het vermijden ervan
gepraat?
ja/nee

•

Heeft u voor u zelf het idee dat u steeds veilig werkt?
ja/nee

•

Heeft u het idee dat degenen met wie u samenwerkt steeds veilig werken?
ja/nee

•

Heeft u naar uw idee voldoende kennis omtrent infectierisico's om deze zoveel mogelijk te
vermijden?
ja/nee

•

Heeft u naar uw idee voldoende vaardigheid in het toepassen van veilige werkmethoden
om deze steeds correct toe te passen?
ja/nee

•

Kunt u in de praktijk waar u werkt steeds over voldoende hulpmiddelen (zoals handschoenen) beschikken om veilig te kunnen werken?
ja/nee

•

Is er steeds voldoende tijd om ook werkelijk veilig te kunnen werken?
ja/nee

•

Kwaliteit kan worden omschreven als `de
uitkomst van een vergelijking tussen de

werkelijk verleende zorg en de eisen die
aan de zorg worden gesteld. Daarbij moet
worden voldaan aan eisen van effectiviteit
(doeltreffendheid) en efficiëntie (doelmatigheid)'. Het gaat daarbij niet alleen om
het medisch-technische handelen, maar
ook om de attitude van de beroepsbeoefenaar en de organisatie van de beroepsuitoefening.17 Om de kwaliteit van de tandheelkunde te bevorderen, wordt gedacht aan
intercollegiale toetsing, bij- en nascholing,
(her)registratie van regelmatige beroepsuitoefening en van aanvullende deskundigheid en beroepsdifferentiatie.18 Hierbij
spelen landelijke professionele normen en
waarden een voorname rol. In samenhang
hiermee zal de individuele tandarts een
eigen kwaliteitsbeleid moeten gaan voeren,
waarbij hij eigen doelen voor bij- en nascholing en aanvullende deskundigheid kan
kiezen op basis van een systematische analyse van de eigen praktijk en in het bijzonder de wensen van de eigen patiëntenpopulatie. Dit kan uiteindelijk leiden tot beroepsdifferentiatie.

Is er een goede oplossing gevonden om gebruikte naalden en andere scherpe voorwerpen
af te voeren e.q. op te ruimen om de kans op prikaccidenten zo klein mogelijk te maken?

16 Automatisering

ja/nee
•

Heeft u het idee dat aandacht voor infectiepreventie en veilig werken door uw collega's
positief gewaardeerd wordt?
ja/nee

liserd als tandarts en medewerkers als een
team hieraan samenwerken.

de gipstrimmer en het papier dat wordt
gebruikt bij het drogen van de handen.

13 Milieuhygiëne

14 Medische anamnese

Met de algemene invoeri ng van de amalgaamafscheider in het afgevoerde water
van de behandelstoel is een belangrijke
stap gezet in de richting van kwikeliminatie
uit het afval van het tandheelkundig 'produktieproces'. Daarbij werd tevens de gescheiden afvoer en verwerking geregeld
van droge amalgaamresten, ontwikkelvloeistoffen en goudresten van verwijderd
kroon- en brugwerk. Gezien de maatschappelijke ontwikkeling in de ri chting van
steeds betere scheiding van apart verwerkbare afvalprodukten (zoals verschillende
kleuren glas, blik, papier en textiel) kan
ook in de tandheelkunde een verdere scheiding van het afval worden verwacht. Voorbeelden van de te scheiden afvalprodukten
zijn de lege' amalgaamcapsules (die nog
een dunne film amalgaam aan de binnenzijde bevatten), vinyl en latex handschoenen,
gipsmodellen, slijpsel uit de bezinkbak van

Tandheelkundig gezien zijn medisch gecompromitteerde patiënten mensen die
niet gezond zijn maar normale tandheelkundige zorg behoeven. De tandarts wordt
in toenemende mate met deze patiënten
geconfronteerd, omdat zieke mensen
steeds korter in ziekenhuis of verpleeghuis
verblijven. Zij leiden met behulp van medicatie een relatief normaal leven waarin ook
tandheelkundige zorg vanzelfsprekend is.
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In de toekomst mag worden verwacht dat
alle Nederlandse tandartsen op basis van
een ingevulde gezondheidsvragenlijst kunnen komen tot een goede risicoclassificatie
van de patiënt, weten welke profylactische
maatregelen moeten worden genomen bij
risicopatiënten en voldoende voorbereid
zullen zijn om op eventuele medische complicaties in de dagelijkse praktijk adequaat
te reageren.

De invoering van de computer in de tandartspraktijk had aanvankelijk tot doel de
met de hand gevoerde administratie te versnellen en vereenvoudigen. Tegenwoordig
wordt bij de ontwikkeling van programmatuur voor de tandarts veel meer gedacht
aan kaartvervangend werken, dus het opnemen van alle gegevens die in het verleden
op de patiëntenkaart werden genoteerd in
het geheugen van de computer. In het verlengde hiervan wordt momenteel gewerkt
aan het digitaal opslaan van röntgenbeelden in de computer, zodat een kaartsysteem geheel kan worden afgeschaft. De
patiëntenadministratie kan worden gekoppeld aan de geautomatiseerde boekhouding, zodat er voortdurend inzicht kan bestaan in de resultaten van de praktijk. Het
wordt daardoor ook eenvoudiger na te
gaan wat de invloed van investeri ngen of
het aannemen van meer personeel op de
verlies- en winstrekening zal zijn.
In de Verenigde Staten wordt de computer ook gepropageerd voor het management van de praktijk.18 Het betreft dan
beantwoording van vragen als: Hoeveel
nieuwe patiënten werden ingeschreven en
hoe veel patiënten vert rokken en om welke
redenen? Hoe veel patiënten komen niet
op tijd terug voor periodieke controle? Wat
is de verhouding gesaneerde en ongesaneerde patiënten? Bij welk percentage van
de patiënten wordt tandsteen verwijderd en
hoe veel van hen ontvangen uitgebreidere
parodontale therapie? Welk percentage
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van de kinderen van 10 — 12 jaar wordt
orthodontisch behandeld? En wat het financiële beheer betreft: Wat is de omzet
per week of per maand? Wat is de gemiddelde tijd tussen verzenden van de declaratie en de betaling? Hoe groot is het bedrag
van de openstaande rekeningen in relatie
tot de geschatte jaaromzet?
De computer kan kaartjes voor de patiënten drukken ter herinnering dat het
weer tijd is om een afspraak te maken voor
periodieke controle of etiketten adresseren
voor voorgedrukte briefkaarten. Desgewenst kunnen de gegevens van gezinsleden
worden gecombineerd tot een gezinsoproep met vermelding welke gezinsleden het
betreft. En een maand later kunnen eventueel herhalingskaarten worden gemaakt.
De computer kan worden ingeschakeld
bij het betalingsverkeer door deze acceptgirokaarten met een betalingskenmerk te laten bedrukken, zodat de voor de boekhouding benodigde gegevens automatisch op
de computeruitvoer (diskette, tape, papier) van de bankrekening worden opgenomen. Bovendien kan de computer periodiek via een modem en de telefoonllijn met
de computer van de bank in verbinding
gebracht worden en een pakket betalingen
in één keer doorgeven. In omgekeerde
richting kunnen dan eveneens elektronische gegevens over de bankrekening worden doorgegeven. Wettelijke voorschriften
verplichten de Nederlandse banken om bovendien alle mutaties op bankrekeningen
sch ri ftelijk aan de rekeninghouder mee te
delen.
In de relatie tussen tanda rtsen en ziekenfondsen is momenteel alleen uitwisseling
van elektronische gegevens over de declaraties mogelijk door middel van diskettes.
Gezien de opbouw van elektronische netwerken tussen huisartsen, ziekenhuizen en
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verpleeghuizen, tussen accountants en bedrijfsverenigingen, zal iets dergelijks ook in
de tandheelkunde op termijn beschikbaar
komen. Een eerste begin is gemaakt in de
relatie tussen tandartsen en dental depots.
Via een modem en een telefoonverbinding
kan in de computercatalogus van het dental
depot worden gezocht naar leverbare produkten en prijzen en kunnen bestellingen
worden opgegeven.

17 Nabeschouwing

Momenteel doen zich, vooral op het gebied
van infectiepreventie, veel ontwikkelingen
voor die reeds over een beperkt aantal
jaren tot een andere manier van werken
kunnen leiden. Maar ook op het gebied van
tandkleurige restauraties kunnen binnen
afzienbare tijd verdere ontwikkelingen
worden verwacht. Het is moeilijk deze ontwikkelingen te voorspellen. Veelal kunnen
slechts bepaalde tendensen worden aangegeven.
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