Deze maand….
In cijfers

In citaten

0,75 mm

was de gemiddelde fout bij de
botmeting met behulp van
(medische) computertomograﬁe (CT) en 0,49 mm bij
gebruik van cone beam-computertomograﬁe (signiﬁcant).
De waarnemingen van 1
persoon én die van 2 personen
kwamen onderling beter
overeen bij cone beam-CT dan
bij CT. Fouten in de metingen
waren bij cone beam-CT
afhankelijker van de waarnemer dan bij CT.... pag. 283

40%

van de Griekse volwassenen
had het afgelopen jaar een
tandarts bezocht, waarvan
eenderde preventieve zorg als
reden voor het bezoek aangaf.
Statistisch signiﬁcante
verschillen werden gevonden
voor variabelen van demograﬁsche en sociaaleconomische
aard en levensstijlfactoren...
pag. 284

32 Newton bood een nieuwe Locator®
matrix ongeveer aan retentiekracht. Dat is tamelijk veel.
Het is bijvoorbeeld bijna het
dubbele van de retentiekracht
van een Dalbo® drukknopverankering met een nieuwe
gouden matrix. De retentiekracht neemt echter vrij snel
af, en lijkt rond de 50% van
de initiële retentiekracht te
stabiliseren. ... pag. 286

“De functie van speeksel bij de genezing
van wonden in de mond is tot heden tamelijk onderbelicht gebleven, ondanks dat de
wondhelende eigenschappen van speeksel al
van oudsher bekend zijn. Likken van wonden
is een instinctieve reactie van mens en dier
en in de klassieke oudheid werd speeksel van
dieren al gebruikt om wonden te genezen. Het
volksgeloof wil dat in het bijzonder speeksel
van honden een geneeskrachtige werking heeft.
Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt de
wondgenezende werking van speeksel.”
Lees meer op pag. 253
“Gedurende de periode 2002-2009 werd in
een forensisch psychiatrisch centrum mondzorg
aan de tbs-patiënten verleend door 1 tandarts
en 1 mondhygiënist. Allereerst was bij alle
patiënten een mondonderzoek door de tandarts
uitgevoerd, waarbij een oordeel werd gevormd
over de behandelbehoefte van de patiënt en
over de noodzaak daartoe. Bovendien werd
het niveau van de orale zelfzorg bepaald. Deze
‘screening’ leidde in 2003 tot een nieuwe
strategie voor mondzorg binnen deze inrichting.
Deze bestond uit het verlenen van een
conventionele tandheelkundige behandeling met
daarnaast een professionele reiniging door de
mondhygiënist nadat voorlichting en instructies
waren gegeven over de dagelijkse mondverzorging. Een dergelijke preventieve benadering is
uitzonderlijk in Nederland. Om de effecten van
deze interventie bij de tbs-patiënten na te gaan,
werden 3 onderzoeken uitgevoerd.”
Lees meer op pag. 273

Mondgezondheid en levenskwaliteit
Per abuis heeft de redactie nagelaten in
het april-of meinummer prof. dr. G.H.W.
Verrips te bedanken voor zijn werkzaamheden als gastredacteur van het
dubbelthemanummer ‘Mondgezondheid
en levenskwaliteit’. Met zijn enthousiasme en inzet heeft hij het voor elkaar
gekregen dat 36 (co)auteurs aan dit
themanummer wilden meewerken. De
redactie is hem daarvoor zeer erkentelijk.

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

“Anno 2010 geldt de belangrijkste conclusie
van het proefschrift ‘Een kunstgebit, een
kwestie van doorbijten’ nog steeds: “een
gebitsprothese vervangt de dentitie slechts in
beperkte mate”. Nog steeds blijkt dat men ook
met een goede gebitsprothese soms niet overweg kan, hetgeen zich uit in ontevredenheid.
De conditie van de processus alveolaris is daar
slechts beperkt debet aan, want ook psychosociale factoren spelen daarbij een belangrijke
rol. Dit vraagt van de zorgverlener dat hij niet
alleen alle aandacht besteed aan de technische
aspecten van de behandeling, maar ook aan de
communicatie.”
Lees meer op pag. 280
“Onderzoeken laten zien dat edentate patiënten
die zijn behandeld met een implantaatgedragen prothetische constructie in staat zijn
hun voedselpatroon te wijzigen van een zacht
dieet naar een dieet met een meer natuurlijke
samenstelling dat een gebalanceerde en hogere
voedingswaarde heeft. Dergelijke verbeteringen
hebben een positieve invloed op de algemene
gezondheid. Een implantaatgedragen
prothetische constructie heeft dus een
duidelijke meerwaarde. Een vraag die zich
vervolgens aandient, is welke uitvoering aan te
bevelen is.”
Lees meer op pag. 242
“Vergelijkt men edentate patiënten met
en zonder implantaten dan blijkt dat de
patiënten met implantaten tevredener zijn.
Deze vergelijking levert echter geen zinnige
informatie op. We weten allang dat patiënten
tevreden zijn indien hun gebitsprothese
meer houvast krijgt, maar dat kan ook met 1
implantaat in de mediaanlijn. Waarom zou
dat niet de standaardbehandeling zijn? Zolang
slechts 1 optie wordt aangeboden en een patiënt
dus geen keuze kan maken, zullen wij nooit te
weten komen welke oplossing de beste is.’’
Lees meer op pag. 243

Ook reageren?
Mail naar: redactielezerspost@ntvt.nl
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