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QuickSleeper: heeft u
hem al geprobeerd?
Vraag nu een vrijblijvende
demonstratie in uw praktijk aan

 intraossale anesthesie
 pijnloos, geeft geen verdoofd gevoel
 mislukt niet, werkt onmiddellijk
 geen mandibulair blok meer nodig
 ook geschikt voor alle traditionele anesthesie

WWW.DENTAL-TRIBUNE.NL

JAARGANG 7 - NUMMER 4 - MEI 2017

Formatie

Klinische casus

Nieuwe vijl

Kennisplatform

Mondzorg in het basispakket?

Immediaat implantaat direct na
extractie

LegacyENDO vult gat in de markt

Gratis artikelen en video’s voor
tandartsen op vernieuwd Qlinix

Pagina 18

Pagina 23

Pagina 3

Pagina 10-11

“Die taakherschikking komt
er echt wel”
VAN DE REDACTIE
NIEUWEGEIN Zal het iemand in de
mondzorg ontgaan zijn? De taakherschikking is al enige tijd hét
politieke dossier dat de dentale
gemoederen bezighoudt. Niet alleen in Den Haag, maar ook op sociale media en de werkvloer is veel
discussie over de uitbreiding van
zelfstandige bevoegdheden voor de
mondhygiënist.
In de mondzorgmedia, ook in
deze krant, is veel aandacht geweest voor de visie van tandartsen
en hun beroepsverenigingen. Zij
lieten zich overwegend negatief
uit over de taakherschikking. In
deze editie komt een andere hoofdrolspeler aan het woord: Manon
van Splunter-Schneider. In een
uitgebreid en soms scherp interview houdt de voorzitter van NVMmondhygiënisten onder andere
een warm pleidooi voor zelfstandig
verdoven, primaire caviteiten beManon van Splunter-Schneider bij het recent verlaten pand in Nieuwegein, met
de letterlijke ‘brug’ tussen NVM-mondhygiënisten en KNMT. FOTO: BEN ADRIAANSE

Alles op één plek
Ruim 25.000 merkartikelen
voor praktijk en laboratorium:
• scherpe aanbiedingen
• snelle levering
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Bundel met
tandartsverhalen
Em. prof. dr. Michiel A.J. Eijkman
publiceert deze week zijn bundel
Tanden en misverstanden., met
bizarre, komische en ontroerende verhalen over bijzondere
patiënten. We spraken Eijkman
over zijn bundel en zijn visie op
de tandheelkunde van vroeger
en nu.

handelen en röntgenfoto’s maken.
“Daarmee kan de mondhygiënist
optimaal bijdragen aan de eicientie, continuïteit en toegankelijkheid van de mondzorg.”
Van Splunter-Schneider vertrouwt erop dat de politiek in 2018
met de taakherschikking zal starten. Mocht er van mondhygiënisten extra scholing verlangd worden, wat bij de indicatiestelling
voor röntgenfoto’s wellicht het
meest te verwachten valt, denkt
Van Splunter-Schneider dat een
korte cursus kan voldoen. Daarnaast noemt zij het “vreemd” dat
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tandartsen taakdelegatie aan preventieassistenten toejuichen, terwijl taakherschikking fel wordt
bekritiseerd.
Hoe dan ook hoopt de voorzitter van NVM-mondhygiënisten op
een ietwat beschaafdere discussie.
Zij constateert vooral op sociale
media soms een ongenuanceerd
steekspel tussen tandartsen en
mondhygiënisten. “We adviseren
onze leden dat soort discussies te
mijden, want het resultaat is dat
we als mondzorg weer naar buiten
uitstralen dat we rollebollend over
straat gaan.”
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