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Nieuwsflits
De 72-jarige John Ings kan na
16 jaar zo goed als volledig blind
te zijn geweest, weer zien. En wel
dankzij een van zijn eigen tanden
die door oogartsen tot ‘oog’ werd
omgetoverd. Oorzaak van zijn
blindheid was een besmetting met
het herpesvirus, dat zich de afgelopen jaren een weg door de lenzen
van zijn ogen vrat, vertelt Ings in
een Amerikaans televisieprogramma dat onlangs werd uitgezonden.
Twee Australische specialisten wisten raad en voerden een zogeheten
osteo-odonto keratoprosthese uit,
waarbij een tand gaat fungeren als
nieuwe lens. De Australiër noemt
de operatie een succes. “Eerst was
het met dat oog alsof ik door een
erg beslagen glas keek. Nu kan ik er
weer mee zien.”
WWW.AD.NL, 16-04-2017

Van wanneer denkt u dat de oudste
tandheelkundige ingreep dateert?
Antropologen dachten lange tijd
dat de tandheelkunde gelijktijdig
begon met het ontstaan van de
landbouw. Onderzoekers hebben nu
echter ontdekt dat in de Steentijd al gaatjes werden geboord
en gevuld, schrijft het tijdschrift
Physical Anthropology. Twee fossiele tanden van 13.000 jaar oud,
gevonden in Italië, tonen dit aan.
De steentijdtandartsen gingen ietwat anders te werk dan de tandarts
van nu: zij holden de tanden met
een stenen of benen werktuig uit
en vulden het gaatje vervolgens
met teer, hetzelfde goedje dat ze
ook gebruikten om pijlpunten mee
aan hun speer te bevestigen.

Sterk vernieuwd Qlinix biedt uniek
kennisplatform voor tandartsen
TEKST: JOEY VAN BAARSEL
AMSTERDAM Qlinix is vernieuwd.
Met veel nieuwe functies en een
groot aanbod van klinisch materiaal zijn de mogelijkheden vele malen groter dan bij de experimentele
versie die twee jaar geleden werd
geïntroduceerd. Een proiel aanmaken is gratis en geeft onbeperkt

Klinische artikelen en
video’s zijn gratis te
bekijken

toegang tot een netwerk met een
uitgebreid aanbod van klinisch
videomateriaal, nieuws en bijdragen van gebruikers. Onderscheidend zijn de artikelen en video’s uit
Nederlandstalige medische toptijdschriften, exclusief toegankelijk
voor Qlinix-leden.
Qlinix is het resultaat van een

samenwerking tussen drie gevestigde aanbieders van medische en
tandheelkundige bij- en nascholing: Prelum, AccreDidact en Geneeskundeboek.nl. Anders dan veel
andere online netwerken is Qlinix
uitsluitend toegankelijk voor artsen, tandartsen en apothekers. De
initiatiefnemers hopen met dit
unieke platform de medische kennisstroom te bevorderen door barrières met vakgenoten en andere
vakgebieden weg te nemen.

Gratis artikelen en multimedia
Het nieuwe Qlinix bevat een lange
lijst nieuwe features. Voorheen hadden gebruikers vooral mogelijkheden om zichzelf te presenteren en
met elkaar in contact te komen.
Die mogelijkheden zijn er nog
steeds, hoewel in meer uitgebreide
vorm. Echt nieuw zijn de gratis klinische artikelen die integraal aan
gebruikers beschikbaar worden
gesteld. Daarnaast zijn er video’s te
bekijken, deels akomstig uit medische en tandheelkundige media
en deels geproduceerd door prominente gebruikers. Laatstgenoemde
video’s zijn exclusief binnen Qlinix

Open door beslotenheid

WWW.NRC.NL, 12-04-2017

Een zingende tandarts uit het
Verenigd Koninkrijk is viral
gegaan met een parodie op het
nummer Shape of You van Ed
Sheeran. In het filmpje moedigt
Milad Shadrooh aan om tweemaal
daags te poetsen en om te flossen. “Because my job is to save
your tooth, so brush and floss like
you need to do,” zingt de multigetalenteerde tandarts vrolijk. Via
Facebook werd het filmpje in nog
geen etmaal ruim 13 miljoen keer
bekeken en op YouTube overschreed het halverwege april de
800.000 views.

te zien. Een maandelijkse nieuwsbrief zal gebruikers bijpraten over
alle nieuwe informatie op Qlinix,
toegespitst op hun beroepen.
Behalve een online community wordt Qlinix hiermee ook
een belangrijke bron van praktijkgerichte nascholing in de vorm
van artikelen, beeldmateriaal en
video’s, zonder dat hier een prijskaartje aan hangt. “We zijn er trots
op dat Qlinix nu ook op medischinhoudelijk gebied veel te bieden
heeft. Niet met kleine fragmenten
of gesponsord materiaal, maar integrale, onahankelijke inhoud op
klinisch topniveau,” vertelt Ben
Adriaanse, een van de initiatiefnemers van het platform.
Gewaardeerde bestaande functies uit de experimentele versie
van Qlinix zijn uitgebreid en verbeterd. Zo kan de gebruiker zijn of
haar proiel persoonlijk inrichten
aan de hand van werkervaring, opleiding en interessegebieden. Op
basis van deze persoonlijke kenmerken wordt relevante en actuele
informatie aangeboden. Daarnaast
worden suggesties gedaan voor
discussies, eventuele connecties en
interessante actualiteiten. Vanuit
het proiel kan een gebruiker berichten plaatsen, liken en delen.

Integrale klinische artikelen en video’s trekken de aandacht in het sterk
vernieuwde Qlinix.

Een belangrijk onderscheid met
andere netwerken is het belang dat
Qlinix hecht aan het bieden van
een besloten community. Ieder potentieel lid wordt geveriieerd op
basis van BIG-nummer en geboortedatum. “Zo kunnen gebruikers in
een veilige en besloten omgeving
communiceren over vakgerelateerde kwesties,” benadrukt Adriaanse.
Met het oog op de medische achtergrond van de gebruikers biedt
Qlinix unieke mogelijkheden. Een
voorbeeld daarvan is het aanvragen
van een online consult bij collega’s.
Consulten zijn privé en dus alleen
zichtbaar voor wie het consult start
en degenen die ervoor uitgenodigd
zijn. De uitvoerigheid van een con-

sult kan variëren door het toevoegen van beeldmateriaal, zoals foto’s
en röntgenopnamen. Doordat het
consult online verloopt, speelt tijd
geen beperkende factor en kan een
collega even de tijd nemen om na
te denken over een antwoord.

Stroomversnelling
Het belang van (online) netwerken
is anno 2017 moeilijk te overschatten. Laagdrempelig intercollegiaal
contact is tegenwoordig bij uitstek
een manier om een nieuwe baan
te bemachtigen, banden met oudstudiegenoten aan te halen en te
discussiëren over actuele kwesties.
Uit cijfers van het CBS blijkt de
groeiende behoefte aan een professioneel netwerk: in 2015 had meer
dan vijfentwintig procent van alle
Nederlanders een LinkedIn-proiel,

“We verwachten een
sneeuwbaleffect van
nieuwe gebruikers”

ten opzichte van negentien procent in 2012. Qlinix haakt in op
deze ontwikkeling en vult uitgebreide netwerkfuncties aan met
unieke klinische inhoud.
Gezien de groeiende vraag naar
professionele netwerken en de
nieuwe mogelijkheden op Qlinix,
worden de komende tijd veel nieuwe gebruikers verwacht. “Qlinix
heeft er de voorgaande jaren al veel
gebruikers bij gekregen, maar wij
verwachten dat de aanwas vanwege de nieuwe features nu echt in
een stroomversnelling zal komen.
Uiteindelijk zijn wij er voor medische professionals, dus wij zullen
achter de schermen hard blijven
werken om feedback te verwerken
en het platform verder te optimaliseren,” besluit Adriaanse.

WWW.AD.NL, 21-02-2017

Een terugkeer van mondzorg in
het basispakket. Daarvoor pleit
ACTA-decaan Albert Feilzer in een
opiniestuk in Trouw. Feilzer zegt
de noodklok te luiden omdat hij
aan zijn tandheelkundefaculteit
de gevolgen ziet van de beslissing
in 2006 om tandheelkunde uit
de basisverzekering te halen. “De
gebitten van onze nieuwe patiënten staan er tegenwoordig veel
slechter voor dan een paar jaar
geleden en steeds vaker kan men
de behandeling niet betalen,” aldus
de bezorgde decaan. Feilzer vraagt
de politiek dit punt tijdens de
formatie op de agenda te zetten.
Naast mondzorg in het basispakket
vraagt hij om extra middelen voor
preventie.
WWW.TROUW.NL, 19-04-2017
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