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Tandartsentekort

Achtste plaats
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Preventieve aanpak

Gemengde gevoelens bij numerus
ﬁxus en Europese ranglijst

Hoge internationale notering
voor ACTA

Straumann en MegaGen
beëindigen samenwerking

“We boren achter de feiten aan,”
aldus tandarts Fabels
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Diagnose TMD-pijn
soms een puzzel
VAN DE REDACTIE
AMSTERDAM Een patiënt komt
uw praktijk binnen met chronische kiespijn, zonder dat er een
duidelijke oorzaak is aan te wijzen.
Wat te doen? Diagnostiek kan in
zo’n geval een lastige puzzel zijn,
mede omdat het behalve om dentogene pijn ook om temporomandibulaire disfunctie (TMD)-pijn
kan gaan.
Dr. Peter Wetselaar is gespecialiseerd in TMD-pijn en noemt
in het interview in deze Dental
Tribune (zie pagina 7-9) vele manieren om de juiste oorzaak te
signaleren. Het vinden van een
passende oplossing is belangrijk,
want “langdurige pijn doet iets
met mensen,” aldus de tandartsgnatholoog.
Is er sprake van TMD-pijn, dan
dient deze behandeld te worden
als alle vormen van chronische
pijn: met een team en met serieu-

ze aandacht voor zowel fysieke als
mentale problemen. “Tandartsen
kunnen chronische pijnklachten
niet in hun eentje oplossen,” aldus
Wetselaar. Verder benadrukt hij
dat occlusie en articulatie niet of
nauwelijks een rol spelen bij TMD,
hetgeen vroeger wel gedacht werd,
maar in meerdere wetenschappelijke publicaties onderuit is gehaald.
In een fragment uit het recent
verschenen AccreDidactprogramma over TMD-pijn (pagina 10-11)
leest u over de diverse behandelmogelijkheden. Zo is aandacht
voor counseling, stabilisatieopbeetplaattherapie en fysiotherapie. Deze reversibele therapievormen hebben de voorkeur boven
irreversibele ingrepen zoals chirurgie of occlusale correcties, aldus
de auteurs.
Dat de invloed van occlusie en
articulatie nog steeds voer voor
discussie is, blijkt uit de reportage
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onlineshop!
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• Superaanbiedingen
• Persoonlijke favorietenlijst
• Omvangrijke
bestelgeschiedenis
• Intuïtieve zoekfunctie
• 24-uurs levering
• Meer dan 10.000 tevreden
klanten
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over de T-Scan (zie pagina 17). Distributeur en enthousiast gebruiker Arjan Starrenburg houdt een
warm pleidooi voor deze nauwkeurige meetmethode van de occlusie en articulatie. Het miniem
‘afstofen’ van een element zou
veel pijnklachten kunnen opheffen, stelt de tandarts uit Honselerdijk. “We kijken als tandartsen
veel te weinig naar de biomechanische aspecten van het functioneren van het gebit, terwijl dit de
belangrijkste reden is waarom restauraties kapotgaan.” Starrenburg
stuit soms op scepsis, aangezien de
T-Scan volgens critici onvoldoende
evidence based is. Desondanks zet
hij zijn missie voor een beter begrip
van articulatie en occlusie met veel
enthousiasme voort. “Over vijftig
jaar heeft de helft van de tandartsen een T-Scan in de praktijk, daar
ben ik van overtuigd.”

De behandeling van TMD-pijn is teamwerk, aldus dr. Peter Wetselaar (ACTA).
“TMD-pijn is multifactorieel.” FOTO: MIRLO
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Tandartspraktijk
van het jaar
Benieuwd naar de genomineerden voor Tandartspraktijk
van het jaar 2017? In het unieke
magazine dat u bij deze Dental
Tribune ontvangt, presenteren
wij de acht praktijken die nog
in de race zijn. Op 23 juni wordt
de winnaar van deze eerste
editie bekendgemaakt tijdens
Klantpasta! in Amsterdam.
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De nieuwe norm in reiniging en desinfectie!
Betere hygiëne, meer capaciteit, meer zekerheid
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De nieuwe generatie
staat garant voor
maximale hygiëne en
veiligheid tijdens de
verwerking van uw
kostbare instrumenten.
Info: (0347) 37 88 84
www.miele-professional.nl

