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Invasieve tandheelkundige behan-
delingen verhogen tijdelijk de kans 
op een beroerte of hartaanval. 
Dat blijkt uit het onderzoek ‘Inva-
sive dental treatment and risk for 
vascular events’ van de London 
School of Hygiene and Tropical 
Medicine. Een bacteriële infectie 
die via de bloedsomloop in het 
hart terechtkomt, is een mogelijke 
oorzaak. De kans op een hartaanval 
of beroerte is de eerste vier weken 

Het College voor Zorgverzeke-
ringen stelt het Farmacotherapeu-
tisch Kompas voortaan alleen nog 
gratis via internet beschikbaar. 
Het naslagwerk voor geneesmid-
delen kan worden geraadpleegd 

Hartaanval na 
tandartsbezoek

Farmacotherapeutisch 
Kompas online

na behandeling het grootst, bleek 
uit het onderzoek. Na zes maanden 
is de kans op hartproblemen weer 
als normaal. De risico’s die een 
behandeling met zich meebrengt, 
wegen echter niet op tegen de 
voordelen op lange termijn, stellen 
de onderzoekers. Het onderzoek is 
op 19 oktober gepubliceerd in het 
Amerikaanse wetenschappelijke 
tijdschrift Annals of Internal Medi-
cine. AD

via www.fk.cvz.nl en www.fkmo-
biel.cvz.nl. De gedrukte versie is 
nog wel verkrijgbaar, maar kan 
uitsluitend tegen betaling worden 
besteld: www.kompas2011.nl. EB

Omdat bij een ongewijzigd NZa-
beleid de financiële vooruitzichten 
voor orthodontisten niet gunstig 
zijn, ligt het voor de hand te 
veronderstellen dat de animo om 
orthodontist te worden, terug-
loopt. Desondanks hoopt de afde-
ling Orthodontie van het UMC 
Groningen de opleidingsplaatsen 
voor de komende vierjarige oplei-
ding tot orthodontist allemaal te 
kunnen invullen. Die opleiding start 
in september 2011, binnenkort 
wordt begonnen met de sollicita-
tieprocedure. In Groningen wil men 
potentiële kandidaten extra moti-
veren door hen vooraf in de gele-

Informatiemiddag 
opleiding orthodontie

genheid te stellen kennis te maken 
met de afdeling. Op zaterdag 27 
november vindt daarom tussen 
12.00 tot 16.00 uur in het Triade-
gebouw een informatiemiddag 
plaats. Tijdens deze bijeenkomst 
worden belangstellenden – 
studenten die verwachten voor 
september 2011 af te studeren 
en tandartsen – op de afdeling 
rondgeleid. Ook kunnen ze kennis-
maken met staf, medewerkers en 
huidige specialisten in opleiding. 
Aanmelden voor de informatie-
middag kan via g.van.der.bijl@
dmo.umcg.nl. EB

Zorgverleners vinden over het 
algemeen dat het beleid van de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
kwaliteit en bereikbaarheid sterk 
in de weg staat. Dit blijkt uit 
een onderzoek uitgevoerd door 
TNS-NIPO in opdracht van VvAA. 
Aan het onderzoek namen vijf-
tienhonderd zorgverleners deel, 
onder wie 477 tandartsen en 159 
orthodontisten. Gemiddeld werd 
de NZa met een 3 gewaardeerd, 
orthodontisten deelden met 
gemiddeld een 1,4 het laagste 
cijfer uit. Volgens het onderzoek 
stopt één op de vijf behandelaars 
in de orthodontie met zijn prak-
tijk als de tariefdalingen worden 
doorgevoerd. Alle ondervraagde 
orthodontisten zeggen ontevreden 
tot zeer ontevreden te zijn over 

NZa krijgt 
rapportcijfer 1,4

de manier waarop de NZa haar 
taak als ‘marktmeester’ in de 
zorg uitoefent. Dit ten opzichte 
van bijvoorbeeld zevenentwintig 
procent van de verloskundigen 
en achtenzeventig procent van 
de huisartsen. Van de tandartsen 
is 75 procent van mening dat 
het NZa-beleid geen of een zeer 
geringe bijdrage levert aan het 
vergroten van de toegankelijkheid 
van de zorg. De NMT zegt zich te 
herkennen in het beeld dat uit het 
onderzoek naar voren komt: “Het 
bevestigt onze waarschuwing dat 
de toegankelijkheid van de zorg in 
het geding komt op het moment 
dat de tarieven met ruim eenderde 
worden verlaagd”. Het volledige 
VvAA-onderzoek is in te zien op 
www.vvaa.nl. AD 

De Kliniek voor Parodontologie 
Amsterdam (KvPA) bestaat dit 
jaar vijfentwintig jaar: een mooie 
aanleiding voor een symposium 
over verschillende aspecten van de 
implantologie en parodontologie. 
Op 22 oktober werd onder de titel 
’25 jaar uit de kunst’ in de Amster-
damse Hermitage stilgestaan 
bij onder meer kroonverlenging, 
stoppen met roken, botopbouw 
en recessiebedekking. Alle kennis 
kwam van eigen bodem; zes mede-
werkers van de praktijk hielden een 
voordracht. Duidelijk werd dat er 
de afgelopen vijfentwintig jaar veel 

Kunst en vliegwerk  
bij KvPA

is veranderd. Was de ‘Scheveningse 
pier’ – twee complete bruggen 
op zes implantaten in onder- en 
bovenkaak – ooit nog state of the 
art, tegenwoordig zijn de mogelijk-
heden legio en is de esthetiek op 
hoog niveau. Naast huidige ontwik-
kelingen en moderne technieken, 
schroomden de medewerkers 
niet misstappen te laten zien. Zo 
sprak Peter Keizer over de ‘nieuwe 
ziekte peri-cementitis’, zoals hij 
de gevolgen van het fenomeen 
cement trapping noemde.
 “Ik heb nog nooit zo veel prutswerk 
gezien”, lachte de laatste spreker 
van de dag, airrace piloot Frank 
Versteegh dan ook. Hij nam de 
deelnemers mee in zijn stoereman-
nenverhaal, waarbij de adrenaline 
en testosteron om de oren vlogen. 
Een nog grotere geweldenaar in de 
Hermitage was Alexander de Grote. 
De huidige tentoonstelling geeft 
een inzicht in zijn leven. Deelne-
mers aan het symposium konden 
in de pauze een kijkje nemen. AD
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