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Nieuwsflits Opwindende smaak –
uitstekende werking

Midden in de nacht je tand uit je
mond geslagen? Vanaf nu kun je
in Amsterdam en Den Haag op elk
moment van de dag en nacht bij
een tandartskliniek terecht, voor
tandongeval tot kiesnoodgeval. Het
gaat wel echt om spoedgevallen,
benadrukt tandarts Ilan Vigder.
“Voor de halfjaarlijkse controle of
tandsteen kun je bij je eigen tandarts aankloppen.” Wat spoed precies
is, bepaalt de patiënt zelf. “Spoed
is hier een ruim begrip, in tegenstelling tot veel andere ‘spoedtandartsen’,” vervolgt hij. “Daar bepaalt
de tandarts of het een noodgeval
is of niet.” Het leuke aan zijn vak
noemt Vigder het onvoorspelbare.
Hij heeft weleens dronken mensen
in zijn stoel. “Je weet nooit wat de
dag of nacht gaat brengen.”

Webshop minilu.nl levert meer dan
25.000 merkartikelen voor tandartspraktijken en tandtechnische laboratoria. Met de tandpasta’s van Splat
heeft minilu.nl zijn assortiment uitgebreid met een smaakvolle topper.
Rosé-champagne als ontbijt –
het kan gewoon met de tandpasta
Gold. Gold is slechts één van de drie
prikkelende smaken van Splat die u
kunt bestellen via www.minilu.nl.

Ook verkrijgbaar: Love, met de fruitige frambozensmaak, en de zwarte
Blackwood, met een formule met
actieve kool.
Webshop minilu.nl heeft een zeer
uitgebreid assortiment en levert uw
bestelling de eerstvolgende dag.
Tandpasta Gold van Splat, slechts één
van de ruim 25.000 merkartikelen op
minilu.nl.

WWW.METRONIEUWS.NL, 21-2-’17

Een tandarts in het Verenigd
Koninkrijk probeert een nieuwe
strategie om angstige patiënten te
kalmeren. Op het plafond heeft hij
een enorme ‘Waar is Wally’-poster
gehangen. De plaat hangt recht
boven de behandelstoel, waardoor
de patiënt een perfect uitzicht
heeft om een zoektocht te starten
voordat de behandeling begint. De
print ‘Kermis’ moet de patiënt zo
aﬂeiden, dat hij het te druk heeft
om te focussen op de pijn. Het blijft
natuurlijk jammer wanneer Wally al
in de eerste vijf minuten gevonden
is, en je daarna nog een uur in de
stoel tegoed hebt.
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Mondzorgcentrum Eckberghe in
Eibergen is failliet. De tandartsenpraktijk kwam drie jaar geleden in
opspraak doordat de praktiserende
tandarts, Wilchard Heersink, geen
BIG-registratie bleek te hebben. De
Inspectie voor de Gezondheidszorg
besloot daarop de praktijk te sluiten. In januari 2015 ging Heersink
weer aan het werk. Hij zei dat hij alleen nog werkte onder toezicht van
collega’s die wel een BIG-registratie
hadden, zoals de inspectie van
hem eiste. De commotie rondom de
praktijk bleek echter patiënten af
te stoten, waardoor er nauwelijks
meer behandeld werd. Omdat er
geen inkomsten meer waren restte
in januari geen andere optie dan
het faillissement aan te vragen.
Volgens de nieuwe eigenaar heeft
tandarts Heersink wel de inventaris van de praktijk meegenomen,
iets wat Heersink zelf ontkent. De
curator stelt een onderzoek in.

Barcelona, Spanje

WWW.TUBANTIA.NL, 1-3-’17

Wij mensen mogen dan vreemde
rituelen hebben rondom onze doden
– we wassen en balsemen ze, steken
ze in hun mooiste kledij en stoppen
ze vervolgens onder de grond –
andere primaten kunnen er ook wat
van. Zo hebben onderzoekers een
opvallend doodsritueel geobserveerd
bij chimpansees: tandenpoetsen. In
een paper beschrijven ze hoe ze een
moederchimpansee het lijk van haar
zoon zagen naderen, waarbij ze om
haar heen zocht naar een geschikte
grasspriet. Eenmaal gevonden, gebruikt ze de stengel om de smurrie
van haar zoons tanden te verwijderen. Een belangrijke bevinding, want
het geeft aan dat wij niet de enige
menselijke soort zijn die in staat is
tot mededogen.
WWW.INVERSE.COM, 16-3-’17
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