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Uit een recent gepubliceerd onderzoek, waarin 
naar de gezondheid van tandartsen is gekeken, 
is een sterke aanwijzing aan het licht gekomen 
dat tandartsen worden belast met kwik door hun 
werk met amalgaam. Volgens de studie, waarin 
440 tandartsen worden vergeleken met 708 con-
trolepersonen, hadden de tandartsen significant 
hogere psychische- en neurologische problemen 
dan de controlegroep. 

Van de tandartsen kreeg 11,6% medicijnen voorge-
schreven voor psychische problemen, tegenover 4,9% 
van de controlegroep. Voor neurologische problemen 
was dit 6,1% voor de tandartsen versus 0,8% voor 
de controles. De onderzoekers keken ook naar het 
gebruik van medicijnen voor het hart, omdat kwik 
het hart belast. Zij vonden dat 27% van de tandartsen 
medicijnen voorgeschreven kregen voor hart-vaatpro-
blematiek, terwijl dat in de controlegroep maar 16,1% 
was.

Het onderzoek is gepubliceerd in the Interna-tional 
Journal of Statistics in Medical Research, 2012, 1, 
1-15, door Prof. Thomas G. Duplinsky en Prof. Do-
menic V. Cicchetti, beiden van de Yale University. De 
onderzoekers hebben geen directe kwikbelastingen 
gemeten en roepen op om een follow-up studie te 

doen waarin de kwikvergiftiging verder wordt onder-
zocht. Nu blijkt dat tandartsen dezelfde gezondheids-
problemen ontwikkelen die passen bij een kwikvergif-
tigingsbeeld. De auteurs adviseren dat het verstandig 
zou zijn om alternatieve vulmaterialen te gebruiken 
die geen kwik bevatten.

Het Duplinsky onderzoek lijkt op dit moment het 
meest overtuigende onderzoek dat de beweringen 
van de ADA (American Dental Associaton), dat amal-
gaam volledig veilig zou zijn voor tandheelkundige 
professionals en patiënt-en, weerlegt. De ADA heeft 
haar eigen leden zelfs misleid met het aanbieden 
van urinetests en urineanalyses tijdens een jaarlijkse 
bijeenkomst. Gebaseerd op deze analyse beweerde 
de ADA dat slechts minder dan 1% van de tandartsen 
een acute kwikvergiftiging had. Echter, een urinetest 
is natuurlijk volstrekt ongeschikt voor de vaststelling 
van chronische kwikintoxicatie. De meeste chronische 
kwikvergiftigden kunnen hun kwik niet meer uitschei-
den via de urine. Een chronische kwikvergiftiging 
komt er pas uit met adequate kwiktestmethoden. De 
Quicksilver Scientific’s Tri-test is zo’n test die veiliger 
en waardevoller is dan de gebruikelijke chelatieme-
thoden. Hierover meer elders in dit nummer.
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