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INTAKE
Bij pijnklachten in en rond de mond
is het belangrijk voldoende tijd voor
de patiënt in te ruimen. De cursus Intake van Pijnklachten gaat hier op in.
Vrijdag 13 februari, Garderen,
www.implacademy.nl.

KNMT steunt Teddy Bear Hospital
Het Teddy Bear Hospital is een project dat ertoe moet bijdragen dat de angst van
kinderen voor ziekenhuis, arts, tandarts en ziek zijn wordt weggenomen. Het project, dat al in meerdere landen is opgezet, wordt maart in ons land georganiseerd,
door de International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) en het
VUmc. De KNMT heeft besloten het project met een bedrag van duizend euro te ondersteunen. In het kader van het Teddy Bear Hospital worden kinderen in de leeftijd

NAZORG

van vier tot zeven jaar in een geïmproviseerd

De eendaagse theoretische en praktische cursus Nazorg implantaten
biedt specifieke kennis over de periimplantaire weefsels, preventie van
met name peri-implantaire ontstekingen en de nazorg van het implanteren.
Vrijdag 27 maart, Nijmegen,
www.paotumcn.nl.

ziekenhuis uitgenodigd voor een rollenspel.
Hierbij nemen medisch studenten de rol van
arts op zich, de kinderen de rol van een ouder
en een knuffel is de patiënt die beter moet worden gemaakt. Tot de hulpverleners in het Teddy
Bear Hospital behoort ook een tandarts omdat
veel kinderen daar bang voor zijn. Naast het
wegnemen van angst voor de tandarts is het
ook de bedoeling de kinderen iets te leren over
goede mondhygiëne. Het initiatief een tandarts

VOLLEDIGE PROTHESE

op te nemen komt van Miranda Huang, derde-

Anamnese, alginaatafdrukken, modelbelijning, definitieve afdrukken,
relatie bepalen, passen in was,
plaatsen en nazorg. Al deze onderwerpen en meer komen aan bod in
de compacte cursus De volledige
prothese.
Woensdag 4 maart, Ede,
www.collegedoorcollegas.nl.

jaarsstudent tandheelkunde aan ACTA en coör-

WORTELKANAALBEHANDELING
In de intensieve, tweedaagse
hands-on cursus De wortelkanaalbehandeling leren de deelnemers
om deze onder optimale omstandigheden perfect uit te voeren.
Vrijdag 13 en zaterdag 14 februari,
Den Haag, www.cide.nl.

dinator tandheelkunde van het project. (KG)

FEIT OF FICTIE
Nederlander geeft
meer uit aan kapper
dan aan tandarts

FEIT

Om aan te geven dat de tandarts helemaal niet
zo duur is, gaf voormalig KNMT-voorzitter Rob
Barnasconi regelmatig aan dat de gemiddelde Ne-

WHITE IMPLANTS

derlander jaarlijks meer geld kwijt is aan de kap-

In de cursus White implants staan
het extraheren van een element in
de esthetische zone en het onmiddellijk daarna plaatsen van een zirconia implantaat centraal.
Vrijdag 6 maart, Amsterdam,
www.academiae-aesthetica.nl.

per dan aan de tandarts. De KNMT berekende dat
mensen die jaarlijks minimaal één keer naar de
tandarts gaan, gemiddeld 175,- euro kwijt zijn, exclusief techniekkosten. Onderzoek van TNS NIPO uit 2011 naar het kappersbezoek bevestigt Barnasconi’s
uitspraak. Consumenten gaven toen gemiddeld 28,60 euro per keer aan de
kapper uit en bezochten die 8,1 keer per jaar. De kapper kost een Nederlander
dus gemiddeld € 231,66 per jaar; bijna 60,- euro meer dus dan aan de tandarts.

speurwerk levert op dat de bank zich baseert op onderzoek van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS), maar de cijfers niet goed overneemt. In 2007
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– het CBS heeft geen recentere gegevens – gaven Nederlanders volgens het onderzoeksbureau gemiddeld 167,- euro uit aan de kapper uit.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Overigens: wie deze vraag googelt komt mogelijk ook uit bij onderzoek van
de Rabobank, dat aangeeft dat de kapper jaarlijks 82,- euro zou kosten. Enig
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