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Te vaak heeft tandheelkunde onder de 
Nederlanders een negatief imago. De 
patiënt associeert een bezoekje aan de 
tandarts met hoge kosten, pijn en kritiek 
op de mondhygiëne. Met de huidige ont-
wikkelingen in het vizier is het van belang 
dat de patiënt ons werk waardeert en as-
socieert met een positieve ervaring. Zon-
der de steun van onze patiënten wordt 
het immers bijna onmogelijk om de strijd 
met de zorgverzekeraars te winnen. 
Een meer dan gezonde dosis imagebuil-
ding zal waarschijnlijk nodig zijn om deze 
beeldvorming te wijzigen, maar zoals 
iedereen weet is een imago niet van de 
ene op de andere dag te veranderen. Een 
goede start zou kunnen zijn te handelen 
vanuit een gezamenlijk gedragen behan-
delfilosofie waardoor de betrokkenheid 
en daarmee de waardering van de patiënt 
wordt vergroot. 
Denk bijvoorbeeld eens aan een half-
jaarlijkse mondgezondheidsscore, op-
gebouwd uit verschillende onderdelen 
zoals functie, tandvlees, tandweefsel en 
esthetiek, waardoor voor de patiënt een 
duidelijk en begrijpelijk beeld van zijn of 

haar gebit ontstaat. Door gebruik van een 
dergelijk doordacht systeem verandert 
de tandarts van een boeman naar een 
geneesheer (dr. John C. Kois). Met als 
grootste verschil ten opzichte van de hui-
dige situatie dat het slechtnieuwsgesprek 
wordt gebracht door een systeem en de 
behandelaar slechts optreedt als de ver-
losser van het kwaad.
Daarnaast zou de beoogde behandelfilo-
sofie het mogelijk moeten maken de pa-
tiënt te betrekken bij het tandheelkundige 
ambacht. Hoe verwachten wij anders dat 
een patiënt ons werk echt waardeert en 
betrokken is bij de behandeling? Met 
veelvuldig gebruik van foto’s en video’s 
kunnen we hierin al enorme veranderin-
gen realiseren. Maar voordat men klaar is 
om een kijkje in eigen keuken te geven 
moet natuurlijk duidelijk zijn hoe de maal-
tijd bereid gaat worden. De Dutch Aca-
demy of Esthetic Dentistry (DAED) heeft 
hiervoor speciaal de Style Italiano-groep 
uitgenodigd tijdens haar jaarlijkse Mas-
ters of Masters in Esthetic Dentistry.  
Angelo Putignano en Walter Devoto im-
plementeren met hun Style Italiano een 

eigen stijl in de tandheelkunde, voorzien 
van duidelijke behandelconcepten die 
gedeeld en gebruikt kunnen worden door 
collegae. Style Italiano is niet zo maar een 
concept; het zijn duidelijke richtlijnen met 
een stijlvolle en goed onderbouwde visie. 
Een visie waar wij veel van kunnen leren. 
De recepten van Style Italiano zouden 
best wel eens kunnen dienen als basis 
voor een nieuwe behandelfilosofie in Ne-
derland. Wat dachten jullie van de Dutch 
Touch? 
Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat 
een stijlverandering binnen de tandheel-
kunde essentieel is wanneer we geen 
fabrieksmatige tandheelkunde wensen, 
gesuperviseerd door zorgverzekeraars. 
Laten we in november gezamenlijk naar 
de grootmeesters van Style Italiano gaan 
om te leren van hun visie en recepten. 
Dan praten we daar verder over de Dutch 
Touch.
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www.cavex.nl CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

Houdt u wel uw adem in?

• Cavex ImpreSafe desinfecteert siliconen-, alginaat- en 

polyether afdrukken in slechts 3 minuten

•Kost minder dan € 2,30 per week

•Het concentraat bevat geen agressieve werkzame stoffen 

of aldehyde

•Compleet systeem - klaar voor gebruik

•Wereldwijd getest en bewezen systeem

• Desinfectie sprays verspreiden ongewenste en potentieel gevaarlijke aërosols in de lucht

• Desinfectie sprays werken alleen op het oppervlak en laten de rest van de afdruk ongemoeid

Ga voor zeker! - Cavex ImpreSafe
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