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Advies Cariëspreventie extra voordelig!
Wie in de actieperiode van 10 t/m 23 december 2011 het
Advies Cariëspreventie van het Ivoren Kruis koopt, betaalt
slechts € 9,50. Leden van het Ivoren Kruis betalen slechts €
7,50. Normaal geldt een tarief van € 9,50 voor leden en €
17,50 voor niet-leden. Het vernieuwde Advies Cariëspreventie
is bedoeld voor iedereen die professionele adviezen geeft over
preventieve mondzorg. Het is opgesteld door het
Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren
Kruis.
Het Advies Cariëspreventie bestaat uit een Basisadvies en een
Aanvullend Advies. Het Basisadvies is samengesteld uit de 3
Basisadviezen: Mondhygiëne, Fluoride en Voeding. Bij elk van
deze Basisadviezen hoort een Aanvullend Advies, die
gezamenlijk het Aanvullend Advies Cariëspreventie vormen.
Het Basisadvies geldt voor iedereen, terwijl het Aanvullend
Advies is bedoeld voor mensen met cariësactiviteit.
De gedrukte uitgave, 40 pagina’s (A4-formaat) heeft een
geplastificeerde uitneembare samenvatting. Om te bestellen,
klik hier. De geplastificeerde samenvatting is ook los
beschikbaar en kost voor leden € 1,- per stuk. Niet-leden
betalen € 1,75.

Dick Derksen erelid Ivoren Kruis
In de Algemene Ledenvergadering van het Ivoren Kruis op 4
november jl. is bestuurslid Dick Derksen, tandarts, benoemd
tot erelid van de Nederlandse Vereniging voor
Mondgezondheid. Hij kreeg daarvoor het gouden logo van de
vereniging opgespeld door voorzitter Teun Rietmeijer (rechts).

Ivoren Kruis congres
Een nieuwe kijk op cariëspreventie
Van ruim 270 tandartsen, mondhygiënisten,
(preventie)assistenten, docenten en studenten werden de
ogen geopend tijdens het congres ‘Een nieuwe kijk op
cariëspreventie’. Het Ivoren Kruis organiseerde dit
wetenschappelijke congres in het Radboud Auditorium te
Nijmegen. De organisatoren kozen de titel ‘Een nieuwe kijk op
cariëspreventie’ niet voor niets. Tijdens het congres werd
namelijk het nieuwe Advies Cariëspreventie gepresenteerd.
Na afloop kregen alle bezoekers het Advies met daarin een
uitneembare geplastificeerde samenvatting mee naar huis.
>> Lees meer

Dental Union nieuwe partner van het Ivoren Kruis
Het Ivoren Kruis is er trots op dat vanaf 2012 ook Dental
Union onze vereniging gaat steunen als partner in preventie.
Dental Union is specialist in tandtechnische en
tandheelkundige materialen en installaties voor de
tandartspraktijk en het tandtechnisch laboratorium. Vanuit
drie vestigingen in Nederland levert het dental depot alle
benodigde materialen en apparatuur voor praktijk en
laboratoria. Daarnaast verzorgt het de installatie van
apparatuur en het onderhoud in heel het land. Met Dental
Union ziet het Ivoren Kruis goede samenwerkingskansen. De
vereniging maakt graag gebruik van het goede logistieke

netwerk om tandheelkundige praktijken van
preventiemateriaal te voorzien. Voor meer info zie
www.dentalunion.nl

Mondspoelmiddelen Listerine® en Chloorhexidine
vergeleken
De mondspoelmiddelen Listerine® en Chloorhexidine (CHX)
zijn vergeleken in een systematische review. De conclusie
luidt dat CHX in vergelijking met Listerine® effectiever is met
betrekking tot plaquereductie. Bij langdurig gebruik (≥
4weken) zijn Listerine® en CHX niet verschillend in hun effect
op gingivitis. Ten opzichte van Listerine® veroorzaakt CHX
wel meer aanslag en tandsteen. Als de tandarts of
mondhygiënist zijn patiënt anti-gingivitisspoelmiddelen wil
adviseren voor langdurig gebruik, is Listerine® gezien de
geringe bijwerkingen een betrouwbaar alternatief voor CHX.
Wanneer met name plaquereductie het meest gewenst is,
zoals bijvoorbeeld tijdens de wondgenezing na chirurgie, blijft
CHX de eerste keus. Zie voor meer informatie de website van
Listerine® Professionals.
Referentie
Van Leeuwen MP, Slot DE, Van der Weijden GA. Essential Oils
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Journal of Periodontology 2011;82:174-194.

Positieve resultaten onderzoek Lesproject Hou je mond
gezond!
Zowel het onderwijs als de tandheelkundig zorgverleners zijn
lovend over het landelijke onderwijsproject 'Hou je mond
gezond!'. Totaal 560 leerkrachten/leidsters stuurde de
enquête in. Vanuit het tandheelkundig team reageerden 413
respondenten. De meeste respondenten komen uit het
basisonderwijs (76%), peuterspeelzaal (22%). In de
kleutergroepen worden de lessen het meest gegeven, te
weten groep 1 (25%) en groep 2 (26%). De locatie waar de
les wordt gegeven is meestal op de school (83%),
peuterspeelzaal (12%) en 5% bezoekt de tandheelkundige
praktijk. Van de respondenten uit het onderwijs is 64% zeer
tevreden en 32% tevreden over de gegeven gastles door de

tandheelkundig zorgverlener. Ook over het maken van de
afspraak met de zorgverlener is het onderwijs lovend (62%
zeer tevreden, 33% tevreden). Van de zorgverleners vond
89% dat het maken van de afspraak met de leerkracht goed
verliep. Over het schriftelijke lesmateriaal is het vak erg
tevreden. 87% beoordeelt het materiaal als 'goed'.
Het poetspakket met daarin tandenborstels, tandpasta en
preventiefolders voor de ouders viel bijzonder in de smaak.
95% van het onderwijs en 86% van het tandheelkundig team
vindt het poetspakket een goede aanvulling op de les. Veel
tandheelkundig zorgverleners (73%) denken dat de kinderen
na de les beter hun tanden zullen poetsen. 66% van de
leerkrachten denkt dat en een grote groep (22%) heeft
hierover geen idee. Het Ivoren Kruis is trots op deze positieve
resultaten en hoopt dat deze resultaten ook voor de komende
lessen zullen gelden.
Zin om zelf eens een keertje voor de klas te staan en te
ervaren hoe leuk het is op deze manier met mondgezondheid
bezig te zijn? Meld u dan aan via
http://www.houjemondgezond.nl/p/10 of stuur een mail naar
mail@houjemondgezond.nl. Wie eens wil kijken wat een
poetsles inhoudt, kan een demonstratie van het lesproject in
de klas bekijken via het promotiefilmpje. Vragen? Stuur een
e-mail aan mail@houjemondgezond.nl. >> Lees meer

Is uw praktijk vindbaar in Google?

Het bouwen van een eigen website klinkt u wellicht erg
ingewikkeld in de oren. U heeft nu eenmaal meer verstand
van het gebit dan van internettechniek. Maar het bouwen van
een praktijkwebsite is kinderspel. Het Ivoren Kruis heeft een
betrouwbare partner gevonden die u graag op weg helpt.
TriplePro biedt diverse website-opties van ‘eenvoudig’ tot zeer
‘geavanceerd’. De websites kunnen worden afgestemd op de
eigen wensen en behoeften. Groot voordeel van de websites
aangeboden door TriplePro is dat u altijd beschikt over up-todate patiëntenvoorlichting van het Ivoren Kruis. Met behulp
van een eenvoudig systeem beheert u of uw collega, zelf
teksten, afbeeldingen en video’s of publiceert u documenten.
>>Lees meer

