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Erik-Jan Muts

Met de recente ontwikkelingen van het 
KiMo en de NVPM wordt er veel nage-
dacht over regels en richtlijnen binnen de 
tandheelkunde. De patiënt heeft behoef-
te aan zekerheid en de maatschappelijke 
partijen zijn van mening dat alleen aan 
deze terechte behoefte kan worden vol-
daan met uitgebreide regels en protocol-
len die toetsbaar zijn.

Werken volgens protocollen die opge-
steld worden middels het zogenaamde 
‘Evidence Based’–principe wordt ook wel 
‘Evidence Based Dentistry’ genoemd. 
Maar hoeveel procent van ons dagelijks 
handelen is daadwerkelijk wetenschap-
pelijk bewezen? Ik geloof dat het place-
bo-effect ook wetenschappelijk is be-
wezen. Wellicht leuk om eens de lezing 
van Yvo Smulders (NTvG) te bekijken 
op youtube. Hij geeft aan dat slechts ⅓  
van het medisch handelen is onderzocht, 
waarvan de helft waar is en slechts toe-
pasbaar is op minder dan 10% van de 
patiëntenpopulatie in een praktijk. Mo-
menteel zou slechts 1/120 therapeuti-

sche handelingen ‘Evidence Based’ zijn.
Zijn al die richtlijnen en protocollen (op los 
zand) echt de weg waar we naartoe wil-
len? Het kost de maatschappij ongelofe-
lijk veel geld en ik ben bang dat we naast 
een financiële strop ook een uitvoerende 
strop voor onze eigen beroepsgroep aan 
het creëren zijn. Ik weet nu al dat alles 
wat buiten de protocollen valt wordt be-
schouwd als inefficiënt en daarom met 
terugwerkende kracht teruggevorderd 
kan worden door de zorgverzekeraar ui-
teraard met steun van de NZa. Bovendien 
zal het geen enkele invloed op de kwali-
tatieve output hebben zolang er geen su-
perviserend orgaan is.
 
Ik zie veel meer in de benaderingswijze 
van Bart Beekmans. Hij gaat uit van het 
‘Family Based’-principe. Binnen dit prin-
cipe staat de integriteit van de tandarts en 
zijn relatie met de patiënt centraal. Hierbij 
speelt transparantie, inzicht en uitleg een 
belangrijke rol. ‘Family Based Dentistry’ is 
tandheelkunde zoals je die uit zou voeren 
bij je eigen zoon of dochter. Het gaat in de 

tandheelkunde niet alleen om de techni-
sche handeling an sich, ook het menselij-
ke aspect is minstens even belangrijk. En 
laat het nou net dat aspect zijn dat zich 
bijzonder slecht in regels en protocollen 
laat gieten.
 
Menig managementgoeroe zal beamen 
dat het opleggen van oneindige regels 
en richtlijnen letterlijk tot verstikking van 
de uitvoerder zal leiden. Dit geeft verlies 
van creativiteit, kwaliteit en betrokken-
heid. Laten we als tandartsen ons scha-
ren achter de deregulering van eerstelijns 
zorgmarkten (NZa Oktober 2014) en el-
kaar niet de kop in slaan over protocollen. 
Laten we als collectief de patiënt inzicht 
geven in tandheelkundige behandelin-
gen, maar onszelf niet op gaan hangen 
aan protocollen.

Erik-Jan Muts, Tandarts bij MP3 Tandart-

sen in Apeldoorn en Beekmans Tandart-

sen in Laren.
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Family Based Dentistry
m

The silver seal that prevents peri-implantitis
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SilverPlug® is the �rst medical device designed and 
approved to �ll up the implant tunnel. SilverPlug® is 
a silver based polymer containing SILVER ZEOLITE 
with high antibacterial e�ect. SilverPlug® considerably 
reduces the percentage of the anaerobic bacteria that 
results the most pathogenic bacteria for peri-implants 
tissues. The reduction of bacteria contamination preserves 
surrounding soft tissue from in�ammatory processes.

SilverPlug®:
       Solid and easy to manipulate
       Easy to compress for perfect �lling the implant tunnel
       Antibacterial e�ect without releasing chemicals
       Easy to insert and to remove in and from the tunnel
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Plan een afspraak met uw accountmanager! BeNeLux

Ontwerp & Bouwbegeleiding
Praktijkinrichting
Dental Equipment
Onderhoud & KEW
RI&E Praktijkdossier
Snelle & Persoonlijke service

Nú ook 3D ontwerp 

van uw droompraktijk!

Onverwoestbare kwaliteit

Constante bedrijfsvoering

Rendement verhogend

Lage onderhoudskosten

info@larixdc.nl
www.larixdc.nl
0486-41 21 20


