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feit of fictie

EnkEltandsvErvanging
Deelnemers leren tijdens de cursus 
Enkeltandsvervanging: “What works 
in your hands?” aan de hand van 
van tegenstellingen een bewuste 
keuze te maken in behandelstrate-
gie, planning en uitvoering. 
Vrijdag 10 oktober, Vinkeveen, 

www.implantcollege.eu. 

slijtagEbEhandEling
De cursus Slijtagebehandeling en 
esthetiek gaat in op de behandeling 
met composiet van extreem verlies 
van hard tandweefsel; van occlusie-
herstel tot de esthetische finishing 
touch.
Vrijdag 31 oktober, Gouda,  

www.kuraraydental.nl.

Pijn! 
De aanwezigheid en het voorkomen 
van pijn zijn voor de tandarts da-
gelijks werk. Op het NVvE-congres 
Pijn! spreken Jan Warnsinck, dr. 
Arjen van Wijk, dr. Denise van Dier-
men en dr. Reny de Leeuw over dit 
begrip. 
Zaterdag 15 november, Amsterdam,  

www.nvve.com.

 
PrEvEntiE
Drie gerenommeerde sprekers ko-
men aan het woord op het door 
Ivoren Kruis georganiseerde congres 
Preventie van erosieve gebitsslijtage, 
de do’s en don’ts.
Zaterdag 25 oktober, Amsterdam,  

www.ivorenkruis.nl.

biomimEtisch
Tijdens de lezing Bioactive Restora-
tives… Giving Teeth What They Want 
komen het prepareren en de aspec-
ten van bioactieve en biomimeti-
sche aspecten van nieuwe tand-
heelkundige materialen aan bod.
Donderdag 16 oktober, Grou en  

vrijdag 17 oktober, Rotterdam,  

www.hofmeester.nl.
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FEIT noch FIcTIE
Diarree, een snotneus, geïrriteerdheid, slecht slapen, huiduitslag, koorts, 
kwijlen, jengelen, oorontsteking, krampjes; allemaal symptomen die ou-
ders vaak toeschrijven aan het doorbreken van tandjes. Dat er een relatie 
is, lijkt evident. Logisch ook wel, zegt kindertandarts en NVvK-secretaris 

Martine van Gemert-Schriks. “Het doorbreken van elementen door de 
gingiva is slechts een klein onderdeel van het volledige eruptieproces. 

Dat element heeft al een hele weg afgelegd. Het is onafwendbaar dat het 
lichaam daarop reageert.” Bovendien ziet Van Gemert in de praktijk ont-
zettend veel klachten die aan doorbrekende elementen zijn gerelateerd. 

De literatuur is echter niet eenduidig, er zijn net zo veel onderzoeken en 
case-reports die een relatie tussen doorkomende kindertandjes en syste-

mische reacties aantonen, als onderzoeken die de relatie juist ontkennen. 
Van Gemert: “Er is een zeer grote individuele spreiding en er zijn tal van 

andere mogelijke oorzaken die moeten worden uitgesloten. Het is moeilijk 
om absolute verbanden te kunnen leggen. Geen bewezen feit dus, maar 

teveel voorkomend om fictie te kunnen zijn.” 

Doorbrekend element  
kan voor systemische  

reactie zorgen
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