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Nieuwsflits Herziene richtlijn in nieuwe versie RooDent
Gezonde kiezen trekken, tandvlees
beschadigen en onnodige operaties: het is slechts een greep uit
de gruwelpraktijken die de Haagse
horrortandarts Mark van N. op de
inwoners van het Franse dorpje
Château-Chinon losliet. Vorig jaar
werd hij veroordeeld tot acht jaar
cel. Zijn slachtoffers doen nu in
Nieuwe Revu hun verhaal. “Hij
overtuigde me dat mijn kroon
vervangen moest worden. Dit
bleek achteraf totaal overbodig en
na de vervanging moest het zelfs
meteen opnieuw, wat wéér zevenhonderd euro kostte,” verzucht
een van hen.

Met het verschijnen van de her
ziene Richtlijn Infectiepreventie in
Mondzorgpraktijken moeten ook
de hygiëneprotocollen aangepast
worden. Dit kan vele uren lezen en
schrijven betekenen.
Roovos Organisatieontwikke
ling heeft de herziene richtlijnen
verwerkt in een nieuwe versie
van RooDent. Met dit gebruikers
vriendelijke programma kan de
tandarts(assistente) snel een ver
antwoord hygiëneprotocol opstel

len dat er goed uitziet, speciiek is
voor úw praktijk én voldoet aan de
WIPrichtlijnen 2016!
Het programma leidt de gebrui
ker stap voor stap door de herziene
WIPrichtlijnen. Men kan telkens
aangeven of de richtlijn gevolgd
wordt en de tekst van de richt
lijn eventueel aan de lokale situ
atie aanpassen. Het programma
print de standaardrichtlijn uit, ten
zij u eigen tekst heeft ingevoerd.
Dan verschijnt deze in uw protocol.

Omdat uw praktijkgegevens in het
protocol worden opgenomen is het
duidelijk úw eigen protocol. Door
de werking van het programma
kunt u géén richtlijn overslaan, dus
u weet zeker dat u niets vergeet. In
kleine stappen behaalt u een groot
resultaat. U kunt het protocol per
hoofdstuk uitprinten, wat handig
is bij kleine tussentijdse aanpas
singen. De printdatum verschijnt
op het document, en wordt in het
programma geregistreerd. Hier

door is er nooit verwarring over de
meest recente versie.
Daarnaast bevat het programma
uitgebreide achtergrondinformatie
over infectiepreventie, en de in
tegrale wettekst van de WGBO en
BIG en vele handige formulieren.
Het enige wat u nog hoeft te doen
is volgens uw protocol te handelen!
Er is zowel een Windows als een
Appleversie.
Meer informatie is te vinden op
www.roodent.nl.

WWW.REVU.NL, 11-07-2017

Is tweemaal daags twee minuten tandenpoetsen uw patiënt
te veel? Dankzij een nieuwe
automatische tandenborstel is
er binnenkort geen enkel excuus
meer om niet te poetsen. Volgens
de Amerikaanse makers reinigt
de ‘Amabrush’ het gebit volledig
en binnen tien seconden, door
de gebitsvormige borstel slechts
in de mond te plaatsen en op de
startknop te drukken. Het product
lijkt een schot in de roos, want op
crowdfundingplatform Kickstarter
is inmiddels meer dan 875.000
euro ingezameld, waarmee het
doel van 50.000 euro ruim is
overschreden.
WWW.METROTIME.BE, 12-07-2017

Een IJslandse tandarts die in
Vianen praktijk hield, is met de
noorderzon vertrokken. Op de
deur van de praktijk hing begin
juli plotseling een briefje dat
de praktijk ‘per heden’ gesloten
was. Het personeel is verbijsterd
en noemt zijn onaangekondigde
vertrek in het Algemeen Dagblad
‘bizar’. De receptioniste kreeg van
de IJslander vier weken eerder
het verzoek alle patiënten af te
bellen, geen nieuwe afspraken
te maken en zelf vrij te nemen.
“Toen gingen bij mij wel de
alarmbellen rinkelen.” De tandarts,
die getrouwd is met een Poolse,
zou volgens zijn ex-werknemers
mogelijk naar Polen zijn uitgeweken om een praktijk te starten.
WWW.AD.NL, 14-07-2017

Veel Amerikanen steken de grens
met Mexico over om aan hun
gebit te laten werken. Het dorpje
Los Algodones, aan de grens met
Californië, wordt overspoeld met
‘tandartstoeristen’. In het dorp
wonen 6.000 mensen, waarvan er 600 tandarts zijn. Veel
Amerikanen wijken uit naar het
buurland omdat zij de tandarts
in de Verenigde Staten niet
kunnen betalen. “Ik heb me hier
laten behandelen en waarschijnlijk 20.000 euro bespaard”, licht
een van de geïnterviewden toe.
“2.000 dollar in de VS vergeleken
met 400 dollar hier is een groot
verschil. Zeker als je vijf kinderen
hebt,” lacht een ander.
WWW.RTLNIEUWS.NL, 12-07-2017

Het adres voor geaccrediteerde nascholing binnen de tandheelkunde!
Wij bieden een uitgebreid programma voor het

We bespreken graag de mogelijkheden voor

gehele tandheelkundige team. Ons programma

nascholing bij u in de praktijk of op een locatie

bevat leergangen, cursusdagen, workshops en

naar keuze.

symposia.

In ons aanbod:
20 oktober 2017

Slaap, slaapapneu en de oplossing: een MRA

9 november 2017

Diagnostiek met ConebeamCT

16 november 2017

Medicatie en droge mond: hoe houd ik mijn gebit gezond?

15 december 2017

Dento-alveolaire chirurgie in de algemene praktijk

23 maart 2018

Basiscursus reanimatie met AED

Heeft u vragen over ons aanbod of een speciieke cursus, neem dan contact op met een van onze
cursuscoördinatoren.

Kijk op onze website: www.acta-de.nl voor meer informatie over onze producten en diensten.
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