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FIcTIe
Levert een herpes simplex labialis, oftewel koortslip, bij een patiënt 
voor tandartsen een verhoogd besmettingsgevaar op? Nee, zegt Luzi 

Abraham-Inpijn, emeritus hoogleraar Algemene pathologie en inwen-
dige geneeskunde. “Patiënten met een koortslip kunnen rustig naar de 

tandarts. Die werkt tenslotte met handschoenen aan. Het enige is dat 
hij het instrumentarium dat hij bij deze patiënten gebruikt, goed moet 

steriliseren. Het gevaar ligt namelijk in de infectieoverdracht. Vooraf 
bedenken wat er gaat gebeuren in de behandeling en alles wat daarvoor 

benodigd is klaarleggen, is een goed principe.” Een vraag die je je als 
tandarts ook zou moeten stellen", zegt Abraham-Inpijn, "is waarom de 
patiënt deze koortslip heeft. Het is veelal een uitdrukking van een ver-
minderde weerstand met een uitgebreid scala aan mogelijkheden, van 

simpele vermoeidheid tot een immuun deprimerende systeemziekte of 
immuuntherapie.” Als zoiets speelt, moet de tandarts daar in zijn be-

handeling rekening mee houden. 
 

Browning WD, McCarthy JP. A case series: herpes simplex virus as an 
occupational hazard. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry 2012 

Feb; 24(1):61-6.
Lewis MA. Herpes simplex virus: an occupational hazard in dentistry. 

International Dental Journal 2004 Apr; 54(2):103-11.

Patiënten met koortslip  
moeten afspraak afzeggen

Vulling of kroon?
Op de interactieve congresdag 

Wordt het een vulling of een kroon of 

toch niets doen? zal over een aantal 

casussen worden gestemd, waarna 

een deskundig internationaal panel 

ze bespreekt.

Vrijdag 16 januari, Nijmegen,  

www.paotumcn.nl.

restauratiematerialen
Op het NVGPT-jaarcongres Nieuwe 

restauratiematerialen wordt ook 

aandacht besteed aan klinische 

procedures en indirecte adhesieve 

restauraties.

Vrijdag 12 december, Ermelo,  

www.nvgpt.nl.

implantologie
Tijdens het NVOI-najaarscongres 

Implantologie 2.0 deelt een breed 

scala aan gerenommeerde sprekers 

onder meer hun kennis van driedi-

mensionale ontwikkelingen.

vrijdag 14 november, Amersfoort, 

www.nvoi.nl.

prothese
In de cursus De Niet functionerende 

prothese in de bovenkaak wordt ca-

suïstiek besproken en is er de mo-

gelijkheid zelf een cases ter bespre-

king mee te nemen.

vrijdag 28 november, Nijmegen, 

www.paotumcn.nl.

mondfotografie
Tijdens de workshop Mondfotogra-

fie met de digitale spiegelreflexcame-

ra wordt geleerd om de eigen ca-

mera in te stellen en gestandaar-

diseerde mondfoto’s te maken.

Zaterdag 15 november, 

Wageningen, 

www.implantcollege.eu.
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